UCHWAŁA NR VI/46/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności a pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom tego pozbawionym
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art.17 ust. 1 pkt 3, art 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), Rada Miejska w Oleśnie uchwala , co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom tego pozbawionym.
§ 2. Użyte dalej określenia oznaczają:
1) odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia, uwzględniająca przyznany zakres usług;
2) pobyt – okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej;
3) osoba - osoby, członkowie rodzin, pozbawieni schronienia w tym osoby bezdomne, które posiadają ostatnie
miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Olesno;
4) ośrodek wparcia – schronisko dla osób bezdomnych, oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi;
5) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium na osobę
w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia
dochodowe wg następujących zasad:

Dochód na osobę zgodnie z kryterium
dochodowym określonym w art.8 ust.1 i 2
ustawy o pomocy społecznej
do 100%
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200%

jest odpłatny dla osób przekraczających kryterium

Wysokość odpłatności w % za pobyt w ośrodku wsparcia
bezpłatnie
80 %
90 %
100 %

§ 4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia, w przypadku pobytu
obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.
§ 5. Pomoc w formie tymczasowego schronienia w ośrodku wsparcia, wysokość odpłatności za pobyt oraz
sposób płatności, ustalane są indywidualnie w decyzji wydanej na podstawie udokumentowanego rodzinnego
wywiadu środowiskowego, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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