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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia .................... 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U.  z 2020r., poz.713 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 

a ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1876) uchwala się co następuje: 

   § 1. W uchwale Nr XLI.268.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób 

bezdomnych, zmienionej uchwałą Nr XI.106.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 

2019r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych, zmienionej uchwałą Nr XIII.119.2020 Rady 

Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2020r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla 

bezdomnych, wprowadza się następujące  zmiany: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku stanowi iloczyn dobowej stawki wynoszącej 30,00 zł 

(słownie: trzydzieści złotych 00/100gr), liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego 

w %, o którym mowa § 2 ust. 3”. 

 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

                                          

                                           Przewodniczący Rady 

                                            Gminy Legnickie Pole 

    

                                             Dariusz Szczerba 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020r. 

poz. 1876) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielanie 

schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.                                                      

Zmiana w/w uchwały wynika ze zmiany dziennego kosztu pobytu 1 osoby w schronisku, tj. 30,00 zł 

brutto za każdy rozpoczęty dzień pobytu, począwszy od dnia 01.01.2020r.                                                                                                      

W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie  uchwały  zmieniającej  ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla 

bezdomnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Ewelina Podsiadło – dyrektor GOPS 

 

 

 

 

 


