
UCHWAŁA NR VIII/1 /2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu gminy Borek Wielkopolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 8 ust.l, art. 17 ust.l 
pkt 3, art. 48a, art. 97 ust.l i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, 
w tym osobom bezdomnym z terenu gminy Borek Wielkopolski.

§ 2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobyt w ośrodku wsparcia 
i mieszkaniu chronionym, w przypadku pobytu obejmującego niepełen miesiąc odpłatność 
jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

§ 3. Pomoc w formie udzielenia schronienia przysługuje nieodpłatnie osobom, których 
dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 4. Dla osób, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego po 
uwzględnieniu ich sytuacji bytowej, zdrowotnej i materialnej, ustala się odpłatność zgodnie 
z poniższą tabelą:

§ 5. Miesięczna odpłatność za pobyt w placówce nie może przekroczyć dochodu osoby 
skierowanej do placówki.

Lp. Procentowy dochód osoby 
przebywającej w ośrodku wsparcia 
i mieszkaniu chronionym dla osób 

bezdomnych określony według 
kryterium dochodowego.

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia i mieszkaniu chronionym dla osób 

bezdomnych liczona procentowo 
w stosunku do pełnego kosztu pobytu.

1 do 100% nieodpłatnie
2 powyżej 100% do 120% do 30 %
3 powyżej 120% do 150% do 50%
4 powyżej 150% do 200% do 75%
5 powyżej 200% do 100%

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

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

Rormiald Nelke 
Opracowała:
Dorota Dutkowiak
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UZASADNIENI E

UCHWAŁA NR VIII/ H /2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Borek Wielkopolski

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego 
pozbawionym w tym: osobom bezdomnym.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej do zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. udzielenie schronienia, 
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Podstawą projektu uchwały jest zapis określony w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, 
który mówi, że rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, 
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


