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Poz. 702
UCHWAŁA NR V/27/2019
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach
dla osób bezdomnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 a, art.51 ust. 4-5, art. 97 ust. 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy
w Bałtowie, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób
bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, zwanych dalej ,,schroniskami” udzielających schronienia
osobom bezdomnym, które posiadają ostatni adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Bałtów.
§ 2. 1. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa
w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych albo
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielana jest odpłatnie, w wysokości określonej
w poniższej tabeli:
Lp.

Dochód osoby/osoby w rodzinie wg kryterium
dochodowego określonego w art.8 ust.1 u.p.s.

Opłata za pobyt w schronisku % dochodu osoby skierowanej

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

1.

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2.

powyżej 100%-130%

30%

40%

3.

powyżej 130%-160%

50%

60%

4.

powyżej 160%-200%

70%

80%

5.

powyżej 200%

100%

100%

2. W przypadku, gdy pobyt w placówce nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność
zostanie ustalona proporcjonalnie do ilości dni pobytu świadczeniobiorcy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Smoliński

