UCHWAŁA NR XIV/159/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) w związku z art. 97 ust. 5 w zw. z art. 51 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690)
Rada Miejska Brzegu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą miejscowo jest
Gmina Brzeg.
§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:
1) odpłatność – kwota obejmująca koszty całodobowego, tymczasowego schronienia, niezbędnego ubrania
i posiłku oraz usług ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności
i uzyskanie samodzielności życiowej, a w przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi zapewnienie ze
względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych, ale niewymagających usług w zakresie świadczenia całodobowej opieki w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
2) dochód – dochód, o którym mowa w art.8 ust. 3- 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
3) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe
osoby w rodzinie, ustalone zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
4) osoba bezdomna – osoba w rozumieniu art.6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
§ 3. Pomoc udzielona w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych oraz
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest odpłatna, w wysokości określonej zgodnie
z poniższą tabelą.
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Lp.

Dochód osoby bezdomnej
wyrażony
w % w stosunku
do kryterium dochodowego
określonego w ustawie
o pomocy społecznej

1.

powyżej 0% do 100%

2.
3.
4.
5.

powyżej 100% do 125%
powyżej 125% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200%

Wysokość miesięcznej
odpłatności osoby
bezdomnej wyrażony
w % w odniesieniu do
miesięcznego kosztu
pobytu w schronisku
do 20% (i nie więcej
niż 30% dochodu
osoby samotnie
gospodarującej lub
dochodu na osobę w
rodzinie)
do 40%
powyżej 40% do 60%
powyżej 60% do 80%
powyżej 80% do 100%

Wysokość miesięcznej
odpłatności osoby bezdomnej
wyrażony
w % w odniesieniu
do miesięcznego kosztu
pobytu w schronisku
z usługami opiekuńczymi
do 20% (i nie więcej niż 50%
dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub dochodu
na osobę w rodzinie)
do 40%
powyżej 40% do 60%
powyżej 60% do 80%
powyżej 80% do 100%

§ 4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w schronisku dla osób
bezdomnych. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się
proporcjonalnie do ilości dni pobytu, tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni wdanym miesiącu i mnożąc
przez liczbę dni pobytu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu
Janusz Ireneusz Wójcik
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