
UCHWALA NR 1641X'X!2020 

RAOY GMINY NOWE MfASTO 


z dnia 28 wrz.eSnia 2020 r. 

w sprawie szczeg610wych zasad ponoszenia odplatnoki za pobyt w sc.hronisku dla osob bezdOl'Wloych 

Na podstawie art. 18 usc 2 pkt 15, art. 40 ust. I, art. 4 [ ust. 1 i art 42 ustawy z doia 8 marea J 990 roku 
o samorZfjdzie gminnym (Oz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 17 Ust. 1 pkt 3, art.48a ust. I i 2 
i art. 97 ust 1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marea 2004 roku 0 pomocy spolecznej (Oz.V. z 2019 r., poz_ 1507 ze 
2m.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala co nastf(puje: 

§ 1. Uchwa la 5i!\! szczeg610we zasady ponoszenia odp/atnosei za pobyt w schronisku dla os6b bezdomnych 
hlb w schrooisku dla os6b bezdomnych z ustugami op iekut1czyrni, zwanymi da\ej "schroniskiem". 

§ 2. I . Pemoc w ronnie udzielenia schronienia osobom bezdomnym nastypuje poprzez przyznanie 
Iymczasowego pobytu w schronisku. 

2. Pobyt osoby bezdomnej w schronisku jest odptalny. 

3.0dplatnosc za pobyl w schronisku jest uzaleiniona od wysokosci dochodu osoby bezdomnej 
w rowmieniu prze.pis6w uSlawy 0 pomocy spolecznej. 

4. Osoby bezdomne przebywajilce w schronisku ponosUl odplalnosc za pobyt w tym schronl sk u wedlug 
proccntowego wskaiJJika odplatnosci, usLalonego w decyzji na zasadach ok.reslooych w poniisz.ej labeli: 

Procentowy wskafnik odplatnosci licwny w slosunku do 
pemeeo miesiecznego koszlu oobvtu Wysokosc dochodu w 

procentach w odniesieniu do kryterium w schronisku dl a os6bw schronisku dla osob 
dochodowego okrdlonego wart. 8 Ust. I bezdomnych bezdomnych z uslugam i 

ustawy 0 pomoey spo/ecznej opiekunczymi 
30% 50% 

(nie wi~cej jednak nli (Ole Wlt;CCJ jednak nli 50% dochodu 
osoby bezdomnej)30% dochodu osoby 

do 100% bezdornne i) 

50%I powyzej 100% do 200% 60% 

60%I powyzej 200010 do 300% 70% 

I powyzej )00% do 400% 70% 80% 

100% 100% 
Powyzej 400% 

5. Osoba bezdamna wnosi z gory odplalnosc l3 poby\ w schroni sku w spos6b okrcSlony w decyz-j i, 
w rozliczeniu rniesiftcznym. 

6. W przypadku , gdy pobyt osoby w schronisku nie obejmuje pe/nego miesi'lca kalendarzowego. 
odplatnosc oblicza si~ proporcjonalnie za ka±dy dzien pobyru, dziel<\c kwotc( odplalnosci przcz liczbC( dni 
danego Oliesiilca i mnoz<jc przez liczbt; dni pobytu. 

§ 3. Wykonanie ucnwaty powierza sit; W6jtowi Gmlny Nowe Miasto. 

§ 4. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni ad ogloszenia w Oziennik.u Urz~dowym Wojew6dztwa 
Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

do uchwaly Nr 164/X IXl2020 


Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 28 wl?cinia 2020 roku 


Ce lem uchwaly jest ustalenie szczeg6lowyc h zasad odplalilosc i za pobyt os6b 
boezdomnydl W osrodkach wsparcia - mi~dzy innymi w schroniskach din os6b 
bezdomny(.·,h. 

Pumoc spoJeczna jest inslyrucj<) po lityki spolecznej panstwa, maj'lca na ce lu 
umo :t: li wien ie osobom i rodzinom przezwyci~zenje trudnych sytuacji zycio",...yc h. 
~ l6r)c h nie sQ w stanie pokonac. \.V}'ko rzystuj(J.c wtasne uprawnienia. 7. C1soby 
i mozliwosci. Zgodnie z art. 3 ust. t ustav ..y () pamoey spolccznej - pomoc spolecz;na 
w~piera osoby i rodziny w wysilkach zmierz,lj<)c),c b do zaspokojenia nie zb<,:d nych 
pot r.ub i 11l1lotliwia im :lycie w warunkach Oclpo\,iiadaj<').cych god no sci czlowieka. 
SWSO\" '11ie dt .... al1. 17 ust. 1 pkt 3 wyiej cy \owancj ustaVvY - udzielenic schronienin 
osobom tego pozba wionym jes t zadanicm wlasnym gmllly 0 charakterze 
obowi~ zkowym . Realizacja (ego zadaflia mol e polegac na utworzeniu przez gm iny 
placowk i l<1pewr)iajqcej lymcZ<1sowe schronienie osobom bezdomnym b<}di.. 11<'1 
zawa rciu odpowicdniej umowy z podmiolami zajmuj<}cym i si(( pomoc,! os(')bom 
bczdomnym. Ot'lowi'}zek zape\vn ienia miej5c Iymczasowego schronienia osohom 
bezdomnym dOlyczy tei: gmin , n3 lerenie ktb rych nie przeby \'v(Jj~ osoby bezdomne. 
Udzie lenie schroniellia Ilast~ puje przcz przyznanic lymc7..asowego schro nienia 
w nodcgo\\n i. schronisku dla os6b hezclomnyc h albo schronisku d iu osob hel.domn),ch 
7.. uslugailli opickUl1CZYllli. Pobyt osob bezdolTInych w schroniskujest odpla tny. Oph:lt~ za 
pob),t \\-' schronisku uSlala podmiot kieruj~c y, dlatego te.z koni~cznc jest lIs til h: nie zas:ld 
odphlttlOsci 7U pl)byt w schronisku. 

EWODNICZPtCY 
Rady Gminy ~Marek CCliiliski 




