UCHWAŁA

Nr XXXIX/285/2018

Rady Gminy Jadów
z dnia 24 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia

szczegółowych

zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne

za pobyt w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 ), oraz art. 7 pkt 3, art. 48a i art. 97 ust. I i 5
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
Rada Gminy Jadów uchwala co

społecznej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985)

następuje:

§1
U stała

się

szczegółowe

zasady ponoszema

odpłatności

za pobyt osoby bezdomnej

w noclegowni i schronisku dla osób bezdomnych niebędącym jednostką organizacyjną
Gminy Jadów, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Jadów.

§2
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie współpracuje w zakresie świadczenia
schronienia osobom bezdomnym ze schroniskami na terenie Warszawy i województwa
mazowieckiego.

§3
1. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w

noclegowni albo w schronisku dla osób bezdomnych i poprzedzone jest przeprowadzeniem
wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego danego schroniska, a następnie
podpisaniem porozumienia pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jadowie a
danym schroniskiem.
2. Decyzję o odpłatności za pobyt w schronisku wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy

Społecznej

w Jadowie .

§4
1.

Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom bezdomnym , które

ostatnie stałe miejsce zameldowania miały na terenie Gminy Jadów oraz których dochód
nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustala się odpłatność za pobyt
w schronisku zgodnie z tabelą

stanowiącą załącznik

do niniejszej

uchwały.

3.

Osoby, o których mowa w ust. 2

wpłacają należność

za pobyt w noclegowni albo

w schronisku dla osób bezdomnych na rachunek bankowy schroniska w terminie
do dnia 1O-go następnego po miesiącu, w którym udzielono było schronienie.
4.

Odpłatność

stawkę

za pobyt w schronisku ustala

się

za dany

miesiąc

kalendarzowy,

mnożąc

dziennego pobytu przez ilość dni faktycznego pobytu.
§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.
§6
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik

Nr 1 do Uchwały
Nr XXXIX/285/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 24 stycznia 2018r.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Dochód osoby samotnie gospodarującej/ na
w rodzinie wg kryterium dochodowego

Odpłatność określona

osobę

pełnego

w stosunku % kwoty
kosztu pobytu

Powyżej

100%-125%

5%

Powyżej

125%-150%

10%

Powyżej

150%-180%

20%

Powyżej

180%-200%

40%

Powyżej

200%-220%

60%

Powyżej

220%-240%

70%

Powyżej

240%-260%

80%

Powyżej

260%-280%

90%

Powyżej

280%-300%

95%

Powyżej

300%

100%
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