
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/338/2018 

RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

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.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. I, 

art. 51 ust. 4 i art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. 

zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych 

z terenu Gminy Nowy Żmigród. 

§ 2. Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy 

o pomocy społecznej oraz poniższą tabelą: 

 Procentowy stosunek dochodu osoby 

przebywającej w schronisku do kryterium 

dochodowego* 

 Odpłatność osoby przebywającej w schronisku 

liczona procentowo w stosunku do pełnego 

kosztu pobytu 

do 100 % nieodpłatnie 

powyżej 100% do 130% do 20% 

powyżej 130% do 150% do 30% 

powyżej 150% do 170% do 50% 

powyżej 170% do 200% do 80 % 

powyżej 200% do 250% do 90% 

powyżej 250% do 100% 

* dochód i kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

§ 3. 1. Wysokość odpłatności ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w schronisku. 

2. W przypadku gdy pobyt osoby w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość 

odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni 

w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 4. Przyznanie pomocy w formie udzielenia schronienia – tymczasowego miejsca we wskazanym 

schronisku dla bezdomnych, wysokość odpłatności za pobyt oraz sposób płatności ustalane są indywidualnie 

w drodze decyzji wydanej na podstawie i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Piotr Suski 
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