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UCHWAŁA NR XVI/90/2019
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Bałtów, zwanej dalej „Gminą”.
§ 2. Dla osób, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach
wsparcia w wysokości określonej w poniższej tabeli:
Lp.

Dochód osoby/osoby w rodzinie wg kryterium
dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej

Opłata za pobyt w schronisku Opłata za pobyt w schronisku z usługami
- % dochodu osoby
opiekuńczymi - % dochodu osoby
skierowanej
skierowanej

1.

powyżej 100% do 150%

30%

30%

2.

powyżej 150% do 200%

50%

50%

3.

powyżej 200% do 250%

70%

70%

4.

powyżej 250%

100%

100%

§ 3. Dla osób kierowanych do schroniska dla osób bezdomnych, których dochód nie przekracza kryterium
dochodowego, ustala się miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku w wysokości 30% dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób
bezdomnych.
§ 4. Dla osób kierowanych do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których dochód
nie przekracza kryterium dochodowego, ustala się miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku z usługami
opiekuńczymi w wysokości 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie
osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
§ 5. 1. Osoby/rodziny, którym udzielono pomocy w formie schronienia winny wpłacać należność za pobyt
w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bałtowie w terminie określonym w decyzji.
2. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym.
3. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia, mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca
kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty przez liczbę
dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
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§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone
świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby korzystającej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby
skutki udzielonej pomocy, osoba/rodzina korzystająca może zostać zwolniona w całości lub części na czas
określony od obowiązku zwrotu wydatków, w szczególności z powodu:
- ponoszenia wydatków na leki, leczenie i rehabilitację,
- zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
- ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo –
wychowawczej, ośrodku interwencji kryzysowej, itp.
2. Obniżenie lub też całkowite zwolnienie z opłaty następuje na wniosek osoby przebywającej w ośrodku
wsparcia, członka rodziny lub pracownika socjalnego, nie może jednak przekroczyć 3 miesięcy w ciągu roku
kalendarzowego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
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