UCHWAŁA NR IV/44/19
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w zw. z art. 51 ust. 4 i 5 oraz art. 97 ust. 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)1) oraz art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia osób z terenu
Gminy Sicienko, w tym osób bezdomnych, dla których Gmina Sicienko jest ostatnim miejscem zameldowania na
pobyt stały.
§ 2. 1. Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia przysługuje osobom, w tym bezdomnym, których dochód
nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
2. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy
o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli:
Dochód osoby/rodziny w % w stosunku do kryterium Wysokość miesięcznej odpłatności od ustalonego
dochodowego
kosztu pobytu wyrażona w %
do 100%
nieodpłatnie
powyżej 100% do 150%
od 1% do 10%
powyżej 150% do 200%
od 11% do 20%
powyżej 200% do 250%
od 21% do 30%
powyżej 250% do 300%
od 31% do 50%
powyżej 300% do 350%
od 51% do70%
powyżej 350% do 400%
od 71% do 100%
§ 3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia, w przypadku pobytu
obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia (Dz Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 5 lipca 2018 r. poz. 3623).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do decyzji wydanych po dniu 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko
Marek Nadolny

1) Zmiany

tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529.

Id: 944D2EF8-E9F4-4A18-98A4-27C27E6F2AA2. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań
własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Rada Gminy Sicienko
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom.
z 2018 r. poz. 3623 z dnia 05.07.2018 r.) i ustaliła procentową odpłatność uzależnioną od dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. W związku z petycją dotyczącą zmniejszenia
odpłatności, sprawą zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która po dogłębnej analizie
rekomendowała Radzie Gminy Sicienko zmianę niniejszej uchwały. Rada Gminy Sicienko Uchwałą nr
IV/43/19 z dnia 1 marca 2019 r. podzieliła stanowisko Komisji poprzez pozytywne rozpatrzenie przedmiotowej
petycji, jednocześnie potwierdzając zasadność zmiany dotychczasowych zasad odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i podjęła decyzję w sprawie zmiany odpłatności w ośrodkach wsparcia. Zastosowanie
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) wobec decyzji administracyjnych wydanych po 1 stycznia 2019 roku
umożliwi zastosowanie nowych, korzystniejszych i niższych stawek wobec adresatów niniejszej uchwały.
Uwzględniając zasady współżycia społecznego oraz cele szeroko pojętej pomocy społecznej uznać należy, iż
takie rozwiązanie nie przeciwstawia się zasadom demokratycznego państwa prawa. Z tego też względu podjęcie
uchwały jest uzasadnione. Uchwała rodzi skutki finansowe dla budżetu gminy. Środki będą zabezpieczone
w zależności od potrzeb.
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