
UCHWAŁA NR 2.11.2018
RADY GMINY PANKI

z dnia 26 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                      
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Panki 
uchwala:

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

§ 2. 1. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu                        
w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód 
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

2. Opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się według poniższej tabeli w oparciu                        
o kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej:

Lp. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie
gospodarującej albo dochodu na osobę w rodzinie

w odniesieniu do kryterium dochodowego
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy

społecznej z dn. 12 marca 2004 r

Wysokość odpłatności za pobyt 
w schronisku dla

osób bezdomnych liczona procentowo 
w stosunku

do pełnego kosztu pobytu
1 powyżej 100% do 150% 25%
2 powyżej 150% do 200% 50%
3 powyżej 200% do 250% 75%
4 powyżej 250% 100%

§ 3. 1. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca 
kalendarzowego.

2. W przypadku, gdy pobyt w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, należność 
zostanie ustalona proporcjonalnie do ilości dni pobytu świadczeniobiorcy w placówce.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

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

 

Przewodnicząca Rady

mgr Katarzyna Gierak
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)
dalej u.p.s., do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom
go pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje – między innymi przez przyznanie tymczasowego
miejsca schronisku dla osób bezdomnych. Taka pomoc, jako całodobowa i połączona z usługami
ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie
samodzielności życiowej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego,
podpisania kontraktu socjalnego, a także z odpłatnością.
„Zasady ustalania odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych”.
Osoby, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego nie ponoszą odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Na pozostałe osoby opłata powinna być nakładana.

Ustawa wskazuje, że wysokość opłaty ma być ustalona przez podmiot kierujący osobę bezdomną do
schroniska, ale w uzgodnieniu z tą osobą.

Szczegółowe zasady, na jakich odpłatność ma zostać ustalona określa w akcie prawa miejscowego
przez organ stanowiący gminy. Uchwała rady gminy określająca szczegółowe zasady odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych powinna precyzować, w jaki sposób ustalić odpłatność za pobyt
konkretnej osoby kierowanej do schroniska.

Przewodnicząca Rady

mgr Katarzyna Gierak
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