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UCHWAŁA NR III/20/18
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom
i rodzinom tego pozbawionym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 w zw. z art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom
tego pozbawionym.
1. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom i rodzinom tego pozbawionym, których
dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza odpowiednio 100% kryterium dochodowego
ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę
w rodzinie.
2. Dla osób i rodzin, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe,
ustala się odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia w następującej wysokości :
Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie
gospodarującej albo dochodu na osobę w rodzinie
do kryterium dochodowego
Do 100%
powyżej 100% - 150%
powyżej 150% - 200%
powyżej 200% - 250%
powyżej 250%

Wysokość odpłatności osoby za pobyt w % liczona
od dochodu osoby/rodziny przebywającej
w ośrodku wsparcia
Nieodpłatnie
30,00%
50,00%
70,00%
100,00%

§ 2. 1. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt w schronisku,
liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w procentach, o którym mowa w tabeli.
2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w schronisku, w przypadku pobytu
obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym
miesiącu.
3. Gmina Skwierzyna pokrywa część kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy średnim miesięcznym
kosztem pobytu, a odpłatnością uiszczana przez osobę, której przyznano świadczenie w postaci schronienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Kadłubiski

