UCHWAŁA NR RG-XXIII/250/20
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały RG – XVII/191/19 Rady Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 97 ust.1, ust.1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
§ 1. 1 Rada Gminy Sitkówka – Nowiny uchwala co następuje: w uchwale RG – XVII/191/19 Rady Gminy
Sitkówka – Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 5292 z dnia
16 grudnia 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:
§ 6. uchwały zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:
,,§ 6.1. Odpłatność dla osób skierowanych do schroniska dla bezdomnych, których dochód lub dochód na osobę
w rodzinie przekracza kwoty kryterium dochodowego, ustala się zgodnie z Tabelą nr 2. Tabela nr 2.
Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do
kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej , wyrażony w %

Wysokość dziennej odpłatności wyrażona w %
liczona od pełnej stawki dziennej kosztów
pobytu w schronisku dla bezdomnych

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

50%
80%
100%

2. Odpłatność dla osób skierowanych do schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których
dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, ustala się zgodnie z Tabelą
nr 3. Tabela nr 3
Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do
kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej , wyrażony w %

Wysokość dziennej odpłatności wyrażona w %
liczona od pełnej stawki dziennej kosztów
pobytu w schronisku dla bezdomnych z
usługami opiekuńczymi

powyżej 100 % do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%
powyżej 300% do 350%
powyżej 350% do 400%
Powyżej 400% do 450%
Powyżej 450 %

20%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

3. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego opłata nie może być wyższa niż 30 % dochodu osoby samotnie gospodarującej lub
dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla bezdomnych, a w przypadku schroniska dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50 % tego dochodu.’’
2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka – Nowiny.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Pyk
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UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem, na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) dotyczącej wysokości odpłatności za pobyt
w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
zapisaną w art. 97 ust.1a ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy Sitkówka – Nowiny w drodze
uchwały wprowadziła zasady odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i w
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.W związku ze znacznym
podniesieniem od 2020 r. kosztów pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi, nie jest możliwe ustalenie odpłatności na podstawie zasad ustalonych w
obowiązującej uchwale. Należy zatem ustalić nowe zasady odpłatności dostosowane do
obowiązujących stawek za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Pyk
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