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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 348/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. 
w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób 

bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 i 1378); art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 i 5, art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) Rada Miejska w Namysłowie  uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 348/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi uchyla się § 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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Uzasadnienie

Zmiana w uchwale nr 348/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wynika z faktu, iż § 3 w/w uchwały zgodnie ze stanowiskiem
Wojewody Opolskiego wykracza poza zakres delegacji ustawowej określonej w art. 97 ust. 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2020 r. poz. 1876).

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Gminy jest upoważniona do
ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia. Art. 97 ust. 1 wyżej cyt. ustawy, przewiduje jedynie obligatoryjne zwolnienie z opłat. Jest
ono zależne od spełnienia kryterium dochodowego i odnosi się do osoby samotnie gospodarującej lub osoby
w rodzinie kierowanej do placówki, których dochody są niższe lub równe kwotom określonym w art. 8 ust. 1.
W świetle powyższego Rada Gminy nie posiada kompetencji do wprowadzenia zwolnienia bądź też częściowego
zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zmiany w w/w uchwale.

Projektodawca: Burmistrz
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