
UCHWAŁA NR XIII/150/19
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/241/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób 

bezdomnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 17 ust.1 i ust 2 w zw. z art. 97 ust 1, 
ust 1 a, ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507;1622, 1690)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/241/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób 
bezdomnych w § 4 uchyla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Uzasadnienie

Z dniem 4 października 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające art. 97 ustawy o pomocy społecznej
poprzez dodanie po ust. 1 ust. 1 a w brzmieniu: „1a. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do
schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma
zastosowania ust.1 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu
osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób
bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być
wyższa niż 50% tego dochodu.”

Uchylany przepis § 4 ust. 2 zmienianej uchwały pozostaje w sprzeczności z nowo obowiązującymi
przepisami rangi ustawowej, zatem winien być derogowany z obrotu prawnego.
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