
Uchwała Nr VIII/33/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 31 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6,  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 

z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 w zw. z art. 51 ust. 4 i 5,  art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. 

I  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 

1508 z późn. zm.). 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których 

gminą właściwą jest Gmina Kosakowo. 

 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. osobie bezdomnej – rozumie się przez to osobę bezdomną w rozumieniu 

art. 6 pkt 8 ustawy    o pomocy społecznej, 

2. dochodzie – rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy 

społecznej, 

3. ośrodku wsparcia – rozumie się przez to ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, dzienne domy pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży, schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi oraz kluby samopomocy, 

4. pobycie – jest to faktyczny okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określany 

w decyzji administracyjnej. 

 

§ 3 

1. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego  

w przepisach ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

2. Miesięczna odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może przekraczać 100% miesięcznego 

kosztu pobytu osoby w schronisku. 

3. Miesięczna odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalana jest według następujących zasad: 

 

 

 



Schronisko dla osób bezdomnych 

 

 

Lp.  

Procentowy stosunek dochodu osoby 

samotnie gospodarującej lub na osobę w 

rodzinie do kryterium dochodowego 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Miesięczna opłata za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych wyrażona jako % dochodu 

Świadczeniobiorcy 

 

  

  

1  powyżej 100 % - 150 % 40 % 

2  powyżej 150 % - 200 % 50 % 

3  powyżej 200 % 60 % 

 

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

 

 

Lp.  

Procentowy stosunek dochodu osoby 

samotnie gospodarującej lub na osobę w 

rodzinie do kryterium dochodowego 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

 

Miesięczna opłata za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

wyrażona jako % dochodu Świadczeniobiorcy 

  

  

1  powyżej 100 % - 150 % 50 % 

2  powyżej 150 % - 200 % 60 % 

3  powyżej 200 % 70 % 

 

§ 4 

1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie obejmuje pełnego miesiąca 

kalendarzowego opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc 

kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni 

pobytu. 

3. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustaloną w decyzji administracyjnej należy 

uiszczać z góry, w terminie do każdego ostatniego dnia miesiąca. 

 

§ 5 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika 

socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić częściowo lub 

całkowicie z opłat za pobyt w ośrodku wsparcia. 

 

§ 6 

Zwolnienie przysługuje na czas określony i może w szczególności nastąpić w przypadku: 

1. strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej; 

2. konieczności ponoszenia zwiększonych, udokumentowanych wydatków na leki; 

3. wysokich i udokumentowanych kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. 

 

 

 

 



§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 8 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym. W związku z tym, że zadanie to należy do zadań własnych  

o charakterze obowiązkowym, każda gmina musi je realizować.  

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej schronisko dla osób 

bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zalicza się do 

jednego z rodzajów ośrodków wsparcia w rozumieniu przedmiotowej ustawy. Wobec powyższego 

zastosowanie znajduje tu przepis art. 97 ust. 5 przywołanej ustawy: Rada powiatu lub gminy  

w drodze uchwały ustala organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Uchwała rady gminy ustalająca organizację  

i szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia jest aktem prawa 

miejscowego, wobec czego każda gmina powinna wydać swoją uchwałę w przedmiotowym 

zakresie. 

Zatem, w zależności od progów dochodowych określonych w uchwale rady gminy, osoba 

bezdomna, korzystająca ze wsparcia w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi, może zostać obciążona kosztami pobytu w przedmiotowej 

placówce.  

Dotychczas organizacja prowadząca schronisko ustalała w drodze wewnętrznych regulacji 

zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku w stosunku do osób skierowanych decyzją 

administracyjną przez ośrodek pomocy społecznej. W związku z narastającą liczbą osób 

bezdomnych zarówno bez dochodów, jak i z własnymi dochodami (np. renta, emerytura) wskazane 

jest ustalenie powyższych zasad. Dotyczy to również możliwości właściwego rozliczania środków 

na pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w schroniskach.  

 

 


