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WZÓR UCHWAłY W SPRAWIE USTALENIA SZCZEgÓłOWYCH ZASAD PONOSZENIA 
ODPłATNOśCI ZA POBYT W MIESZKANIACH  

CHRONIONYCH I OśRODKACH WSPARCIA UDZIELAJĄCYCH  
SCHRONIENIA OSOBOM TEgO POZBAWIONYM, W TYM OSOBOM BEZDOMNYM

     Uchwała Nr .......................................................
     Rady Gminy ......................................................
     z dnia ................................................................

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 a oraz art. 97 ust. 1, 1 a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) uchwala się, co następuje: 

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach 
wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. 

§ 2.

Odpłatność za miesięczny pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych 
i schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w mieszkaniach chronionych jest odpłatny 
zgodnie z poniższą tabelą: 

WZóR

Lp.

Dochód osoby samotnie gospodarującej  
lub na osobę w rodzinie osoby kierowanej 
wyrażony jako % kryterium dochodowego,  

o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy  
o pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt w - % dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub dochodu 
na osobę w rodzinie osoby kierowanej

1. do 100% (włącznie) ...................................

2. powyżej 100% do 150% (włącznie) ...................................

3. powyżej 150% do 200% (włącznie) ...................................

4. powyżej 200% ...................................

§ 3.

Odpłatność za miesięczny pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest odpłatny zgodnie z poniższą tabelą: 
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WZóR

§ 4.

1. Stawka odpłatności dziennego pobytu osoby w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, zakres 
oferowanych usług, zasady regulowania odpłatności ustalane będą na podstawie porozumienia zawartego 
pomiędzy gminą ................ a podmiotem prowadzącym mieszkanie chronione i ośrodek wsparcia, na 
terenie którego przebywa osoba bezdomna. 

2. Odpłatność osoby kierowanej nie może przekraczać kosztów pobytu w mieszkaniu chronionym i ośrodku 
wsparcia. 

3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia lub miesz-
kaniu chronionym. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność 
oblicza się za dni faktycznego pobytu. 

§ 5.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w mieszkaniu 
chronionym i ośrodku wsparcia mogą być zwolnione z częściowej lub całkowitej opłaty. 

2. Sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust. 1 dotyczą przypadków, gdy: 
a) osoba/ rodzina korzystająca z tej formy pomocy ponosi wysokie koszty leczenia, zakupu leków lub sprzętu 

rehabilitacyjnego; 
b) osoba/ rodzina ubiegająca się o zwolnienie z odpłatności poniosła straty w związku ze zdarzeniem losowym, 

przy czym wszelkie zdarzenia i wydatki stanowiące podstawę częściowego lub całkowitego zwolnienia z 
odpłatności powinny zostać udokumentowane i mieć znaczący wpływ na sytuację bytową osoby lub rodziny. 

§ 6.

Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności podejmuje kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej .......................................................... 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .............................. 

§ 8.

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

Przewodniczący Rady 
............................................

Lp.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na 
osobę w rodzinie osoby kierowanej wyrażony 

jako % kryterium dochodowego,  
o którym mowa w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt w - % dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie 

osoby kierowanej

1. do 30% (włącznie) ...................................

2. powyżej 30% do 100% (włącznie) ...................................

3. powyżej 100% do 150% (włącznie) ...................................

4. powyżej 150% do 200% (włącznie) ...................................

5. powyżej 200% ...................................
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