
UCHWAŁA NR VIII/40/2019
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym 
w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz 

mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 97 ust. 1, 1 a i 5  w związku z art. 51 ust. 5 z ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym 
w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz 
mieszkaniach chronionych.

§ 2. 1. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych ustala Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Stopnicy w formie pisemnej, w uzgodnieniu z osoba kierowaną, uwzględniając 
przyznany zakres usług.

2. Pobyt osoby skierowanej do ośrodków wsparcia, w tym do schroniska dla osób bezdomnych, schroniska 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz do mieszkań chronionych jest odpłatny.

3. Ustala się odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schronisku dla osób bezdomnych oraz 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz mieszkaniach chronionych zgodnie z poniższą 
tabelą.
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§ 3. 1. Odpłatność, o której mowa w § 2 pkt 3 ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego 
pobytu w ośrodku wsparcia, w tym schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych.

2. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się 
proporcjonalnie do ilości dni pobytu, tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc 
przez  liczbę dni pobytu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/31/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustalania szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających 
schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce 
zameldowania posiadały na terenie Gminy Stopnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Krzysztof Tułak
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