
UCHWAŁA NR XII /90 /2019                                    

RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 25 listopada2019 r. 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku  

z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i, art. 51 ust. 4, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - uchwala się,  

co następuje: 

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

z terenu Gminy Krzemieniewo w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych  

lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanego dalej 

„schroniskiem”. 

§ 2. 1. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu 

w schronisku przysługuje odpłatnie osobom bezdomnym na zasadach określonych  

w niniejszej uchwale.  

2. Wysokość miesięcznego kosztu utrzymania osoby bezdomnej – zwanego dalej  

„kwotą bazową”, określa podmiot prowadzący schronisko. 

§ 3. Dla osób bezdomnych skierowanych do schroniska ustala się miesięczną odpłatność 

zgodnie z poniższą tabelą, w zależności od  kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 

1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

 

Procentowy dochód osoby 

przebywającej w 

schronisku, określony 

według kryterium 

dochodowego (art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy 

społecznej) 

Wysokość miesięcznej 

odpłatności 

na podstawie kwoty 

bazowej wyrażonej 

w procentach 

Wysokość miesięcznej 

odpłatności 

za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi 

wyrażona w procentach 

Poniżej 100% do 30% do 50%  

Powyżej 100 % do 150 % do 50%  do 75% 

powyżej 150 % do 200 % do 75%  do 85% 

powyżej 200 %  do  100% do 100% 



§ 4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w schronisku. 

W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie 

do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 5.  Traci moc uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXXIII/247/2018 z dnia 27 sierpnia 

2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia – schronisku dla bezdomnych.  
 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 
 

§ 7.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 
 

Przewodniczący 

Rady Gminy Krzemieniewo 

 

/-/ Mirosław Krysztofiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XII /90 /2019 
Rady Gminy Krzemieniewo 

z dnia 25 listopada 2019 r. 
 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym,  

w tym bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.  

Jest to świadczenie niepieniężne przysługujące osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie 

miejsca noclegowego we własnym zakresie. Na terenie Gminy Krzemieniewo powyższe 

zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za pomocą schroniska dla osób 

bezdomnych, do którego osoby bezdomne, pozbawione schronienia kierowane  

na podstawie pisemnego skierowania podpisanego przez kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz wydanej decyzji administracyjnej. 

 Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – opłatę za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osoba 

kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.  

Rada Gminy w drodze uchwały ustala zakres zadań własnych, szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Schronisko dla bezdomnych jest jedną z form ośrodków wsparcia (art. 97 ust. 5 ustawy  

o pomocy społecznej). 

 Z uwagi na dodanie nowego art. 97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej (na podstawie 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego, Dz. U. 2019 poz. 1690) konieczne było uchylenie uchwały Rady 

Gminy Krzemieniewo Nr XXXIII/247/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. oraz podjęcie nowej 

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

bezdomnych. 

Zmiana do art. 97 ustawy o pomocy społecznej polegająca na dodaniu  

ust. 1a wskazuje na możliwość nałożenia opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, 

w sytuacji gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie  

nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.  

Projektowana uchwała uwzględnia w/w zmianę przepisów.  

 

 

 

 


