
Uchwała  Nr XXXVI/281/2018 

Rady  Miejskiej w Poniecu 

z dnia 26 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne 

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

 

 Na podstawie art. 97 ust. 5, w związku z 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. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za 

pobyt w schroniskach dla bezdomnych, realizujących zadania własne Gminy Poniec. 

    § 2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają: 

1) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 

dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, 

2) osoba bezdomna – osoba w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej. 

    § 3. 1. Pomoc w postaci udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w 

schronisku dla bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie 

przekracza kwoty kryterium dochodowego. 

   2. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, mając na 

uwadze ich sytuację finansową i zdrowotną, ustala się odpłatność zgodnie z poniższą tabelą : 

Dochód osoby skierowanej do schroniska dla 

bezdomnych w stosunku do kryterium 

dochodowego 

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w 

schronisku liczona od pełnego kosztu 

powyżej 100% do 150% powyżej 10% do 25% 

powyżej 150% do 175% powyżej 25% do 50% 

powyżej 175% do 200% powyżej 50% do 75% 

powyżej 200%  powyżej 75% do 100% 

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

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

Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXVI/281/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 czerwca 2018 roku   

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne 

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

 

 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 (t.j. 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. 


