
 

 

UCHWAŁA NR XVI/112/20 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku  

dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 51 ust. 4 i ust. 5, art. 97 ust. 1a 

i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507, z późn.zm.) uchwala 

się, co następuje: 

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

lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanym dalej Schroniskiem.  

§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:  

1) ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2) osoba bezdomna - osoba bezdomna w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy 

społecznej; 

3) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na 

osobę w rodzinie, ustalone na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. 

§ 3. Osoby bezdomne ponoszą odpłatność za pobyt w Schronisku na zasadach określonych w poniższych 

tabelach: 

1) procentowe wskaźniki odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych: 

 

Lp. 

Dochód osoby przebywającej 

w Schronisku w stosunku do kryterium 

dochodowego 

Procentowe wskaźniki odpłatności za pobyt 

w Schronisku w stosunku do miesięcznego dochodu 

osoby skierowanej  

1. do 100% nie więcej niż 30% 

2 powyżej 100% do 150% powyżej 30 % do 40% 

3 powyżej 150% do 200% powyżej 40% do 50% 

4 powyżej 200 % do 250 % powyżej 50% do 70% 

5 powyżej 250% do 300% powyżej 70% do 80% 

6 powyżej 300 % powyżej 80% do 100% 

2) procentowe wskaźniki odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 

 

 

Lp. 

Dochód osoby przebywającej 

w Schronisku w stosunku do kryterium 

dochodowego 

Procentowe wskaźniki odpłatności za pobyt 

w Schronisku w stosunku do miesięcznego dochodu 

osoby skierowanej 

1. do 100% nie więcej niż 50 % 
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2 powyżej 100% do 150% powyżej 50% do 60% 

3 powyżej 150% do 200% powyżej 60% do 70% 

4 powyżej 150% do 170 % powyżej 70% do 80% 

5 powyżej 250% do 300% powyżej do 80% do 90% 

6 powyżej 300 % powyżej 100% 

§ 4. 1. Odpłatność za pobyt w Schronisku ustala się za każdy dzień pobytu, okresem rozliczeniowym jest 

miesiąc kalendarzowy. 

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w Schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość 

odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni 

w danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

3. Odpłatność za pobyt w Schronisku jaką ponosi osoba skierowana nie może przekraczać faktycznego 

kosztu jej pobytu w danym miesiącu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas. 

§ 6. Traci moc uchwała  nr XXXIII/224/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (Dz.Urz.Woj. 

Podkarp. z 2018r., poz. 384). 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

w Cmolasie 

 

 

Ryszard Warzocha 
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UZASADNIENIE 

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

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019r. poz.1690) zmieniono określone w art.97 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.1507 z poźn.zm.) zasady odpłatności za 

pobyt osób bezdomnych w schroniskach dla osób bezdomnych. 

Zmiana ta polega na obciążeniu osób bezdomnych skierowanych do wskazanej wyżej placówki 

obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt w tej placówce nawet w przypadku gdy ich dochód 

kształtuje się na poziomie niższym niż kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1, ust.2 ustawy  

o pomocy społecznej. Opłata ta, nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby skierowanej do 

schroniska lub w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

50 % dochodu tej osoby. 

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych 

gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego  pozbawionym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

u oraz niezbędnego ubrania osobom tego  pozbawionym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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