
UCHWAŁA NR XLIV/297/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla 
osób bezdomnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 48a ust.1, ust.2, art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schroniskach dla 
bezdomnych, realizujących zadanie własne Gminy Nowogrodziec.

§ 2. Użyte w  uchwale określenia oznaczają :

1) osoba bezdomna – osoba, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej u.p.s.;

2) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, lub kryterium dochodowe na 
osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 3-13 u.p.s.;

3) schronisko – schronisko dla osób bezdomnych, o którym mowa w art. 48a ust.2 i 14 u.p.s., prowadzone przez:

a) podmioty uprawnione, określone w art. 25 u.p.s. , którym Gmina Nowogrodziec powierzyła zadanie 
polegające na zapewnieniu osobom bezdomnym miejsca w takim schronisku,

b) inną gminę, z którą Gmina Nowogrodziec zawarła, na zasadach określonych ustawą o samorządzie 
gminnym, porozumienie międzygminne celem zapewnienia osobom bezdomnym pobytu w takim 
schronisku.

§ 3. Pomoc w formie schronienia przysługuje osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania 
posiadały lub posiadają na terenie Gminy Nowogrodziec.

§ 4. 1. Pobyt  w schronisku  dla osób bezdomnych jest odpłatny.

2. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego nie ponoszą odpłatności za pobyt 
w schronisku.

§ 5. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób, których dochód miesięczny przekracza kryterium 
dochodowe ustala się zgodnie z tabelą:

Lp. Dochód osoby bezdomnej w stosunku do 
kryterium dochodowego wyrażony  w %

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby bezdomnej 
wyrażona w % liczona od dobowej stawki 
obowiązującej w schronisku

1. Powyżej 100%    do    120% 40%
2. Powyżej 120%    do    150% 60%

Powyżej 150%    do    190% 80%
3. Powyżej 190% 100%

2. Miesięczna opłata jednej osoby bezdomnej za pobyt w schronisku stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt 
obowiązującej w danym schronisku, ilości dni faktycznego pobytu tej osoby oraz wskaźnika odpłatności 
ustalonego  w %, o którym mowa w tabeli zawartej w ust.1 .

3. Sposób ustalania opłaty za pobyt w schronisku, określony w ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku 
egzekwowania opłaty wynikającej z decyzji administracyjnej, jeżeli faktyczny  okres  tego pobytu okazał się 
krótszy,  niż ustalono w tej decyzji.

4. Odpłatność ustalona zgodnie  z ust. 1 nie może przekroczyć 80%  dochodu osoby  bezdomnej, nie może też 
być wyższa  niż  faktyczny  koszt  pobytu  obowiązujący w danym schronisku.
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5. Odpłatność  za pobyt w schronisku osoba bezdomna wnosi z góry za dany miesiąc kalendarzowy, 
a w przypadku gdy jest to niemożliwe – w następnym miesiącu z wyrównaniem  należności za miesiąc poprzedni, 
na rachunek bankowy wskazany w decyzji administracyjnej.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba bezdomna może być na jej wniosek  lub na wniosek  
pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności . Zwolnienie przysługuje na 
czas określony i może nastąpić w przypadku:

a) strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

b) konieczności  ponoszenia  wysokich kosztów leczenia  lub rehabilitacji,

c) innych wysokich, uzasadnionych i udokumentowanych wydatków uniemożliwiających  ponoszenie odpłatności 
zgodnie z przyjętymi zasadami.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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