UCHWAŁA NR XXXV/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 25 sierpnia 2017 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
bezdomnych realizujących zadanie własne Gminy Miasta Lipna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz.
935) i art. 51 ust. 4, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. 2016 r., poz. 930 z późn. zm., poz. 1583, poz. 2174, poz. 1948, z 2017 r. poz. 38,
poz. 60, poz.624, p. 777, poz. 1292, poz. 1310 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w
schronisku dla bezdomnych realizujących zadanie własne Gminy Miasta Lipna.
§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:
1) kryterium dochodowe – jest to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej;
2) osobę bezdomną – osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkaniowym w rozumieniu
przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną
na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę
niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym
nie ma możliwości zamieszkania;
§ 3. Pomoc w postaci udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w
schronisku dla bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie
przekracza kwoty kryterium dochodowego.
§ 4. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, ustala się
odpłatność zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 5. W przypadku, gdy pobyt osoby w danym miesiącu w schronisku dla bezdomnych nie obejmuje
pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu
dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§ 6. W uzasadnionych przypadkach, osoba bezdomna, której przyznano pomoc w formie
tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych, na jej wniosek lub na wniosek pracownika
socjalnego, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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Tabela dotycząca odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych

Dochód osoby skierowanej do schroniska dla
bezdomnych w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w
schronisku liczona od dochodu osoby
przebywającej w schronisku

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% do 150 %

10,00%

powyżej 150% do 175%

40,00%

powyżej 175% do 200 %

45,00%

powyżej 200 %

50,00%

