
Uchwała Nr XXII/165/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 listopada 2019 roku 

 

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

wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

 

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 

w związku z 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. I, art. 48, art. 51 ust. 4 i 5 oraz art. 97 ust. 1, 1a i 5 w 

zw. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 

1507 z późn. zm.). 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach 

dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

zwanych dalej schroniskami, dla których gminą właściwą jest Gmina Kosakowo. 

 

§ 2 

Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1. osoba bezdomna – osoba, o której mowa w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy 

społecznej, zwanej dalej u.p.s., 

2. kryterium dochodowe – kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 u.p.s., 

3. dochód – dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3-13 u.p.s., 

4. ośrodek wsparcia – ośrodek, o którym mowa w art. 51 ust. 1-5 u.p.s., 

5. pobyt – faktyczny okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określany w decyzji 

administracyjnej. 

6. odpłatność – miesięczna kwota opłaty za pobyt jednej osoby w schronisku. 

 

§ 3 

1. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego  

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

2. Miesięczna odpłatność za pobyt w schronisku nie może przekraczać miesięcznego kosztu 

pobytu osoby w schronisku. 

3. Wysokość odpłatności osób posiadających dochody w wysokości lub poniżej kryterium 

dochodowego ustala się biorąc pod uwagę sytuację życiową oraz dochodową osoby 

uprawnionej, przy czym, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby,  

a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być 

wyższa niż 50% tego dochodu.  

4. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ponoszą 

odpłatność za pobyt w schroniskach na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

 

 



Miesięczny dochód osoby 

samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w rodzinie  

w procentach w relacji do 

kryterium dochodowego 

Odpłatność osoby bezdomnej jako % jej dochodu w stosunku 

do dobowej stawki za pobyt 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

Schronisko dla osób 

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

powyżej 100 % - 150 % 30 % 50 % 

powyżej 150 % - 200 % 50 % 60 % 

powyżej 200 %  70 % 70 % 

 

§ 4 

1. Odpłatność za pobyt w schronisku ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej 

za okres miesiąca kalendarzowego. 

2. Odpłatność za pobyt w schronisku ustaloną w decyzji administracyjnej należy 

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

3. Pozostałą kwotę odpłatności ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kosakowie. 

4. W przypadku gdy pobyt osoby w schronisku 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. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 8 

Traci moc 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. 

§ 9 

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

Województwa Pomorskiego.  

 

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 2019 r. poz. 1507 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, zostaje obciążona kosztami pobytu w przedmiotowej 

placówce.  

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 ustaliła te zasady. Traci ona jednak moc m.in. ze względu na konieczność 

wprowadzenia zmian związanych ze zmianami w Ustawie o pomocy społecznej z dnia  

4 października 2019 r. w art. 97 – „…Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30 

% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej 

do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50 % tego dochodu”. 

Ponadto wykreślono z poprzedniej uchwały § 5 i § 6 dotyczący częściowego lub 

całkowitego zwolnienia osoby bezdomnej z opłat wnoszonych za pobyt w schronisku. 

Uzasadniony jest bowiem fakt, że Gmina Kosakowo zostawia w najwyższym progu odpłatności  

30 % dochodu osobie bezdomnej na swoje wydatki, a w schronisku osoba ta ma zapewniony pobyt 

z wyżywieniem. 

 

 


