
  

UCHWAŁA NR XVII/183/19 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/293/17 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały 

na terenie Gminy Miasto Augustów 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) oraz art. 97 ust. 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622, 1690, 1818) Rada Miejska w Augustowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W Załączniku do uchwały Nr XXXII/293/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 lutego 2017 r. 

§ 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 6. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia 

z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych i schronisk dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego 

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej”. 

§ 2. W § 6 załącznika dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3. Osoby skierowane i umieszczone w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli, 

nie więcej jednak niż pełen miesięczny koszt utrzymania w schronisku:”. 

Dochód osoby/rodziny w stosunku 

do kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 o pomocy społecznej wyrażony 

w % 

Wysokość miesięcznej 

odpłatności w % liczona 

od dochodu osoby/rodziny 

przebywającej w schronisku 

dla osób bezdomnych 

Wysokość miesięcznej odpłatności 

w % liczona od dochodu 

osoby/rodziny przebywającej 

w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi 

do 100 do 30 do 50 

powyżej 100 do 150 50 75 

powyżej 150 do 200 75 85 

powyżej 200 100 100 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie 

Alicja Dobrowolska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 listopada 2019 r.

Poz. 5623



Uzasadnienie 

Art. 97 ust. 1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) 

wprowadzony Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy 

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690) – obowiązuje od 04.10.2019 r. - upoważnia 

do ustalenia odpłatności dla osób bezdomnych skierowanych i umieszczonych w schroniskach dla osób 

bezdomnych  albo w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jeśli dochód 

osoby/rodziny skierowanej do schroniska nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

Ustalenie odpłatności za pobyt osób skierowanych i umieszczonych w schroniskach jest ważne 

ze względów społecznych. 
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