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UCHWAŁA NR

/

/2018

RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia

.

w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/182/2017
w sprawie ustalenia szczegółowych

Rady Miasta Lubartów z dnia 12 października 2017 r.

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, poz.l000)

w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późno zm.) uchwala się, co następuje:
§1.
W uchwale

NR XXIX/182/2017

Rady Miasta Lubartów

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności

z dnia 12 października

2017 r. w sprawie

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

(Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2017 r. poz. 4677) dokonuje się zmian:
1.

tytuł uchwały otrzymuje
odpłatności

za pobyt

brzmienie:

"w sprawie ustalenia szczegółowych

w schronisku

dla osób

bezdomnych

albo

zasad ponoszenia

schronisku

dla osób

bezdomnych z usługami opiekuńczymi".
2.

§ 1 otrzymuje

brzmienie: "Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności

w schronisku

dla osób bezdomnych

albo schronisku

dla osób bezdomnych

za pobyt

z usługami

opiekuńczymi".
3.

§ 2 otrzymuje

brzmienie:

"Podstawą

w schronisku

dla osób bezdomnych

opiekuńczymi

jest

miesięczny

koszt

ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności
albo w schronisku
pobytu

w

dla osób bezdomnych

schronisku,

do

którego

za pobyt
z usługami

osoba

została

skierowana oraz dochód posiadany przez skierowaną do niego osobę".
4.

§ 4 otrzymuje brzmienie: "Każdą rozpoczętą przez osobę dobę pobytu w schronisku dla osób
bezdomnych

albo schronisku dla osób bezdomnych

z usługami opiekuńczymi,

uważa się za

dzień jej pobytu".
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

Miasta Lubartów.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie
Województwa

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Jacek Mikołaj Tomasiak

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, która
11 maja 2018 r. wprowadziła
opiekuńczymi.
na wiek,

w zaspokajaniu
uzupełnienie

nową formę placówki - schronisko dla osób bezdomnych

Ww. schronisko umożliwi świadczenie usług opiekuńczych

chorobę

lub niepełnosprawność

niezbędnych

dotychczasowych

wymagają

częściowej

potrzeb życiowych. Wprowadzenie
form udzielania schronienia

bezdomności nie mają możliwości otrzymania

z usługami

osobom, które ze względu

pomocy

i opieki

innych

osób

nowego typu placówki ma na celu

przez gminę osobom, które z powodu

świadczenia w postaci usług opiekuńczych.

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
opiekuńczymi

weszła w życie

Schroniska

zapewniają tymczasowe schronienie wraz z usługami

oraz w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności

życiowej.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, schronisko dla osób
bezdomnych

z usługami opiekuńczymi

powyższego zastosowanie

również zalicza się do jednego z ośrodków

wsparcia. Wobec

znajduje przepis art. 97 ust.5 ustawy o pomocy społecznej, który mówi,

że rada gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

W związku z powyższym w obowiązującej

Uchwale Nr XXIX/182/2017

Rady Miasta Lubartów

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
pobyt

w schronisku

dla osób bezdomnych,

należy dokonać

zmian

uwzględniając

nową formę

placówki tj. schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Stąd podjęcie uchwały o proponowanej

treści jest zasadne.
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