
UCHWAŁA NR XXI/147/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2019 poz. 506 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 art. 48a ust. 1 i 2, art. 96 ust. 1, 2, 4, art. 97 ust. 1 i 1a i 5 
oraz art. 101 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) 
Rada Miejska Nowogrodziec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schroniskach 
dla osób bezdomnych oraz schroniskach z usługami opiekuńczymi realizujących zadanie własne Gminy 
Nowogrodziec.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Osoba bezdomna – osoba bezdomna w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej;

2) Kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, lub kryterium dochodowe 
na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;

3) Schronisko – schronisko dla osób bezdomnych, o którym mowa w art. 48a ust. 2 i 14 ustawy o pomocy 
społecznej, prowadzone przez:

a) podmioty uprawnione, określone w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, 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 miejsca 
zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Nowogrodziec.

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

2. Odpłatność za jeden dzień pobytu w schronisku dla osób bezdomnych wynosi 30,00 zł.

3. Odpłatność za jeden dzień pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wynosi 
55,00 zł.

§ 5. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób ustala się zgodnie z tabelą:

Dochód osoby bezdomnej w 
stosunku do kryterium 
dochodowego wyrażony w %

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

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

Do 50 % Do 15 % Do 25 %
Powyżej 50 % do 100 % Powyżej 15 % do 30 % Powyżej 25% do 50 %
Powyżej 100 % do 150 % Powyżej 30 % do 40 % Powyżej 50 % do 60 %
Powyżej 150 % do 200 % Powyżej 40 % do 60 % Powyżej 60 % do 80 %
Powyżej 200 % Powyżej 60 % do 100 % Powyżej 80 % do 100 %

2. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

3. W przypadku, gdy pobyt w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, należność 
zostanie ustalona proporcjonalnie do ilości dni pobytu świadczeniobiorcy w placówce.
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§ 6. Traci moc uchwała nr XLIV/297/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 listopada 2017 r. 
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób 
bezdomnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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