
UCHWAŁA Nr XVI/116/20 

RADY GMINY DYGOWO 

z dnia 17 marca 2020 roku 

 

w sprawie zmiany szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy 

Dygowo 

 

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

gminnym (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, 

art. 36 pkt 2 lit. i, art. 48, art.. 48a, art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

§ 2 Uchwały Nr XXXIII/273/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dygowo otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym schronienie ustalana jest zgodnie 

z poniższą tabelą: 

 
Lp. Procentowy stosunek 

dochodu osoby samotnie gospodarującej 

lub na osobę w rodzinie do kryterium 

dochodowego 

Odpłatność w procentach dobowego kosztu 

utrzymania osoby bezdomnej  

w ośrodku wsparcia 

1 poniżej i równy 100% Bezpłatnie 

2 powyżej 100% do 130% 20% 

3 powyżej 130% do 150% 30% 

4 powyżej 150% do 170% 50% 

5 powyżej 170% do 200% 80% 

6 powyżej 200% do 250% 90% 

7 powyżej 250% 100% 

                    „ 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiotowej uchwale 

było uchybienie polegające na takim ustaleniu przedziałów dochodów osób uprawnionych 

do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, które nie obejmowały swym zakresem 

wszystkich hipotetycznie możliwych przypadków, tj. nie regulowały odpłatności dla osób, 

których dochód wynosił 100% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ustawy 

o pomocy społecznej. 

Zatem zasadnym jest doprowadzenie powyższej uchwały do stanu zgodnego z prawem. 
 


