UCHWAŁA NR 18.132.2017
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
Na
podstawie
art. 7 ust. 1 pkt 6 i art.18
ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz
art. 17 ust. 1 pkt 3, i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 930 z 2015 r. poz. 1310, 1359 i 1616 oraz z 2016 r. poz. 753, 1583, 1948 i 2174) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych.
§ 2. Podstawą ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jest miesięczny koszt pobytu
w danym ośrodku wsparcia, do którego osoby zostały skierowane oraz dochód posiadany przez osoby
skierowane do ośrodka wsparcia.
§ 3. W przypadku, gdy pobyt osób w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego,
odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku lub mieszkaniu chronionym w danym
miesiącu.
§ 4. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ustawy
o pomocy społecznej, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych:
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w DziennikuUrzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Jerzy Karpiuk
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisem zawartym w art.17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych
o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym. Jest to rodzaj świadczenia niepieniężnego przysługującego osobom, które nie są
w stanie we własnym zakresie zapewnić sobie miejsca noclegowego, posiłku. Wśród osób korzystających
z pomocy w formie schronienia są osoby posiadające własne dochody, występuje więc konieczność określenia
przez Radę Gminy Dubicze Cerkiewne zasad odpłatności za korzystanie z pobytu w ośrodkach wsparcia, gdyż
osoby powinny ponosić odpłatność za pobyt według ustalonych zasad. W myśl art. 97 ust.5 w/w ustawy rada
gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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