
UCHWAŁA NR XXVIII/343/21 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/222/20 Rady Miejskiej w Bierutowie  z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48, art. 48a, art. 97 ust. 1, 1a 
i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Bierutowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVIII/222/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020  r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  zmienionej  uchwałą nr  XIX/238/20 Rady 
Miejskiej  w Bierutowie z dnia 27 lutego 2020r. 

§ 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się następujące stawki odpłatności: 

1) stawka opłaty za jeden dzień pobytu w schronisku dla osób bezdomnych wynosi 24,00 złotych. 

2) stawka opłaty za jeden dzień pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
wynosi 60,00 złotych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie 
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UZASADNIENIE

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenie
schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (zgodnie
z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej). Do zadań własnych Gminy należy również
prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki (art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy).

W związku z brakiem jednostek gminnych typu: schronisko dla bezdomnych, schronisko
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ośrodekprowadził postępowaniena podstawie art.
4 pkt 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z
poźn. zm.).w celu wyboru wykonawców. W wyniku zapytania cenowego na świadczenie w 2021r.
usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Bierutów, jako najkorzystniejsza
wybrana została oferta Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielicach z
siedzibą Bielice 127, 48-316 Łambinowice.

Zgodnie z umową nastąpiła zmiana stawki opłaty za jeden dzień pobytu w schronisku dla
osób bezdomnych oraz zmiana stawki opłaty za jeden dzień pobytu w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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