UZASADNIENIE
Uchwała Nr 146/XII/19 z 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wymaga
dostosowania do aktualnych potrzeb społecznych oraz wymagań funkcjonujących w obrocie
prawnym. Niniejszy dokument rozszerza dotychczas ustalone zasady odpłatności za pobyt osób
skierowanych do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych.
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy jest upoważniona do wprowadzania wszelkich
zmian dostosowawczych do przepisów pragmatycznych i funkcjonującej praktyki w obrocie
prawa lokalnego. W myśl art. 51 ust. 4 w/w ustawy ośrodkiem wsparcia może być ośrodek
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych oraz klub samopomocy.
W myśl przepisu art. 97 ust. 1a. osoba skierowana do ośrodka wsparcia jest zobowiązana do
ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie, to jest za pobyt w tego typu placówce,
zgodnie z ustaloną pragmatyką. Proponowana zmiana skutkuje koniecznością poszerzenia
zapisów obowiązującej uchwały, dotyczących ustalenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe a opłata za
pobyt w ośrodku wsparcia przekracza dochód osoby skierowanej. W takiej sytuacji stało się
koniecznością wprowadzenie zapisu, iż osoba skierowana do ośrodka wsparcia ponosi opłatę
za pobyt w wysokości różnicy pomiędzy uzyskiwanym dochodem na osobę w rodzinie, a kwotą
kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie, określonego
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, przy czym ponoszona opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
przez osobę skierowaną nie może przekroczyć kosztu pobytu, wynikającego z kalkulacji
wydatków.
Poszerzenie zapisów, dotyczących ustalenia odpłatności dla osób, których dochód przekracza
ustalone kryterium dochodowe, ale nie wystarcza na pokrycie 100% kosztów pobytu w ośrodku
wsparcia, pozwoli na ustalanie wysokości odpłatności z uwzględnieniem możliwości
finansowych zarówno osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia, jak i możliwości
finansowych Miasta Milanówka. Na podstawie art. 17 ustawy o pomocy społecznej do zadań
własnych gminy należy m.in. zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych i ośrodkach
wsparcia, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. Źródłem finansowania powyższego zadania będą
środki własne gminy zawarte w planie budżetu dotyczącego pomocy społecznej (Dział 852,
Rozdział 85214 § 3110).
Mając na uwadze powyższe, zmiana przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta Milanówka
jest konieczna w aktualnym stanie formalno-prawnym.

