UCHWAŁA Nr XXXI/241/2018
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,
w tym osobom bezdomnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5, art.
101 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3 art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
i
ośrodkach
wsparcia
udzielającym
schronienia
osobom
tego
pozbawionym,
w tym osobom bezdomnym, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/241/2018
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 28 lutego 2018 r.
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym
§ 1. Udzielenie pomocy w formie schronienia następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej :
1) na wniosek osoby wnioskującej o udzielenie takiej pomocy;
2) na wniosek innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej;
3) z urzędu.
§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia jest odpłatny.
2. Gmina Sochocin pokrywa część kosztów stanowiących różnicę między miesięcznym kosztem pobytu, a
odpłatnością uiszczoną przez osobę, której przyznano świadczenie w postaci schronienia.
§ 3. Wysokość odpłatności za przyznane świadczenie w formie schronienia określa poniższa tabela:

Dochód osoby/rodziny wyrażony jako % kryterium dochodowego,
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność
osoby/rodziny

Do 100 %
Powyżej 100 % do 150 %
Powyżej 150 % do 180 %
Powyżej 180% do 200%
Powyżej 200 %

bezpłatnie
70 %
80 %
90%
100 %

%

dochodu

§ 4. 1 Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w mieszkaniu chronionym lub ośrodku
wsparcia.
2. Odpłatność za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do ilości dni pobytu.
§ 5. Stawkę odpłatności dziennego pobytu osoby w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, zakres
oferowanych usług, zasady regulowania odpłatności ustalane będą na podstawie porozumienia zawartego
między Gminą Sochocin reprezentowaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochocinie a podmiotem prowadzącym mieszkanie chronione i ośrodek wsparcia, na terenie którego
przebywa osoba bezdomna.
§ 6. 1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w
ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych mogą być zwolnione z częściowej lub całkowitej opłaty.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek osoby, której udzielono wsparcia,
członka rodziny lub pracownika socjalnego, na czas określony w przypadku:
1) strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
2) udokumentowanych wydatków na leki, dojazdy do lekarza, badania specjalistyczne;
3) konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
4) innych sytuacji losowych.
§ 7. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności podejmuje Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie.

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXI/241/2018
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym
osobom bezdomnym
Świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej będącym zadaniem własnym gminy jest schronienie w
tym, w ośrodkach wsparcia (art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 36 pkt. 2 lit i ustawy o pomocy społecznej). Jeżeli osoba
lub rodzina jest pozbawiona schronienia ma prawo do jego uzyskania (art. 48 ustawy o pomocy społecznej).
Schronienia

udziela

się

poprzez

przydzielenie

tymczasowego

miejsca

w noclegowni lub schronisku dodatkowo interwencyjnie można udzielić tymczasowego schronienia
w ogrzewalni (art. 48a ust. 1-10 ustawy o pomocy społecznej). Schronisko dla osób bezdomnych, które
zapewnia tymczasowe całodobowe schronienie jest ośrodkiem wsparcia (art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy
społecznej). Ustalenie opłaty za pobyt osób w ośrodkach wsparcia w tym schroniskach należy do obowiązku
podmiotu kierującego, tj. przyznającego schronienie.
Osoby, którym udzielono całodobowego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia nie ponoszą opłat
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego (art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Jeżeli dochód osoby samotnej lub na
osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego wydatki za udzieloną pomoc podlegają
zwrotowi.
Rada Gminy mając na względzie swoją sytuację i potrzeby wspólnoty samorządowej, do której należą
również osoby i rodziny pozbawione schronienia może określić w drodze uchwały zasady zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych.

