
UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2018
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 97 ust. 1 i ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) Rada  Gminy Rudniki uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Uchwała  określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne z terenu Gminy 
Rudniki za pobyt w schronisku.

§ 2. 

Pomoc w formie udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie 
osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego  
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. 

Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego zgodnie 
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej pomoc w formie udzielenia schronienia w schronisku udzielana jest 
odpłatnie w wysokości zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Przyzanie pomocy w formie udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, wysokość 
odpłatności za pobyt oraz sposób płatności, ustalane są indywidualnie w decyzji administracyjnej wydanej na 
podstawie i w trybie ustawy o pomocy społecznej.

§ 5. 

Osoba bezdomna na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może zostać zwolniona
w całości lub części z opłaty za pobyt w schronisku w przypadku gdy osoba bezdomna:

1) posiada udokumentowane wydatki związane ze stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym,

2) poniosła straty w w wyniku klęski żywiołowej,

3) jest niepełnosprawna lub długotrwale chora, co  powoduje wzrost kosztów utrzymania
w szczególności konieczny jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Rudniki.
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§ 7. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gładysz
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/288/2018

Rady Gminy Rudniki

z dnia 5 października 2018 r.

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób, których dochód miesięczny przekracza kryterium dochodowe 
określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Dochód osoby bezdomnej w stosunku do 
kryterium dochodowego

Odpłatność osoby bezdomnejw stosunku do 
dobowej stawki za pobyt w schronisku (%)

do 100% nieodpłatnie
Powyżej 100% do 150% do 30%
powyżej 150% do 200% od 31% do 50%
powyżej 200% do 250% od 51 % do 75%

powyżej 250% od 76% do 100%
W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność za pobyt

w schronisku stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt, faktycznej liczby dni pobytu oraz wskaźnika 
odpłatności ustalonego w %, o którtym mowa w ust. 1.
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