
Uchwała Nr XXXIV/270/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 24 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych  

 

Na podstawie art. 97 ust. 5 w związku z art. 48a i art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają: 

1) osoba bezdomna – osoba, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej; 

2) pobyt - okres przebywania w schronisku dla osób bezdomnych ustalony w decyzji administracyjnej; 

3) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe 

na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                       

o pomocy społecznej; 

4) dochód - dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

5) pełen koszt pobytu - wysokość pełnego dziennego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych; 

6) kontrakt socjalny - pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia               

i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do 

przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny, zgodnie z treścią art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

7) schronisko - schronisko dla osób bezdomnych, które zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały 

kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie 

aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, stosownie do treści 

art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

§ 3. Kwotę odpłatności za jeden dzień pobytu w schronisku ustala Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Poniecu w uzgodnieniu z osobą kierowaną, mając na uwadze jej sytuację materialną                         

i przyznany zakres usług. 

§ 4. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu                      

w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie 

przekracza kwoty kryterium dochodowego. 

§ 5. 1. Opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się według poniższej tabeli: 

Lp. Dochód osoby bezdomnej w stosunku 

do kryterium dochodowego 

Odpłatność osoby bezdomnej w stosunku do 

dobowej stawki za pobyt w % 

1. do 100% nieodpłatnie 

2. powyżej 100% do 120% 25% 

3. powyżej 120% do 150% 50% 

4. powyżej 150% do 200% 75% 

5. powyżej 200% 100% 



 

2. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt obowiązującej                     

w danym schronisku, liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o którym mowa w ww. 

tabeli. 

3. Za zgodą osoby ubiegającej się o umieszczenie w schronisku dla osób bezdomnych spełniającej warunki 

określone w § 4, może zostać ustalona dobrowolna opłata za pobyt w placówce, szczególnie wówczas, gdy 

schronisko zapewnia całodzienne wyżywienie. 

4. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

5. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych w danym miesiącu nie obejmuje 

pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu. 

6. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wnoszona przez osobę kierowaną do schroniska 

nie może przekraczać dochodu tej osoby,  jak również kwoty miesięcznego kosztu pobytu w danym 

schronisku.  

7. Ustaloną odpłatność za pobyt w schronisku osoby do niego skierowane wnoszą na rachunek bankowy 

Ośrodka Pomocy Społecznej w  Poniecu w terminie określonym w decyzji administracyjnej lub na konto 

schroniska, do którego zostały skierowane. 

§ 6. 1. Przyznanie pomocy w formie udzielenia schronienia – tymczasowego miejsca pobytu                           

w schronisku dla osób bezdomnych, wysokość odpłatności za pobyt oraz sposób płatności, ustalane są 

indywidualnie w decyzji wydanej na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

oraz zawartego kontraktu socjalnego po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego. 

2. Decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie 

tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Poniecu. 

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba bezdomna, której przyznano pomoc w formie 

tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, na jej wniosek, na wniosek jej rodziny 

lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać zwolniona przez  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Poniecu, całkowicie  lub częściowo, z ponoszenia odpłatności za pobyt w  schronisku dla osób 

bezdomnych. 

2. Zwolnienie z opłaty może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w oparciu                                  

o udokumentowanie konieczności ponoszenia  kosztów: zakupu leków, specjalistycznych badań lekarskich, 

pozostawania w specjalistycznym leczeniu, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, poniesienia znacznych strat 

materialnych w wyniku zdarzenia losowego. 

3. Zwolnienie z opłaty nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości dwumiesięcznego pełnego 

kosztu pobytu w schronisku. 

4. Decyzje o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie 

udokumentowanego wywiadu środowiskowego. 

§  8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 



Uzasadnienie 

 

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych.  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1769 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. udzielenie 

schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.  

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ww. ustawy opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala podmiot 

kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.  

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie 

zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. W myśl art. 51 ust. 4 ww. ustawy schronisko dla bezdomnych zalicza się do ośrodków 

wsparcia. W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie 

ponoszenia opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. W myśl przepisu art. 48a ust. 1 ustawy                    

o pomocy społecznej udzielenie schronienia następuje jedynie przez przyznanie tymczasowego miejsca                

w noclegowni albo w schronisku dla osób bezdomnych. W konsekwencji przyjęcia takiej regulacji konieczne 

jest uregulowanie zasad odpłatności za pobyt w tego typu placówce uchwałą w proponowanej wersji. 

Odpłatność uzależniono od dochodu danej osoby przyjmując, iż jest to dochód na potrzeby ustalenia 

prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala 

ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób zobowiązanych do jej 

wnoszenia. 

Obligatoryjne zwolnienie z opłat pobytowych w schronisku przysługuje osobom i rodzinom, 

spełniającym kryteria dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

   W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 


