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WZÓR UCHWAłY W SPRAWIE ODPłATNOŚCI 
ZA POBYT W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH

WZóR

PRZEPISY USTAWOWE:
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 osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą 
opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego. Opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot prowadzący, 
a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione - podmiot zlecający zadanie, uwzględniając warunki 
pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu. Różnicę między 
ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
przebywającej w domu.  Do określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
w domu pomocy społecznej. Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, 
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

UCHWAŁA NR ............................................................
RADY GMINY .............................................................

z dnia ...................................................... r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 38.) 
Rada Gminy ............................................................................... uchwala co następuje:

§ 1.
Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnym z terenu Gminy ................................ 
w schronisku dla bezdomnych.

§ 2.
Odpłatność za jeden dzień w schronisku dla osób bezdomnych wynosi .......................................... złotych.

§ 3.
W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kryterium dochodowego osoby przebywają w schronisku nieodpłatnie. 

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .........................................................................................

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

Przewodniczący Rady Gminy .....................................................
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