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Uchwała nr 170/XXXII/2020 
Rady Gminy Staro źreby 

 z dnia 17 sierpnia 2020 r. 
 

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia  odpłatno ści za udzielenie 
wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schro niskach dla osób 
bezdomnych schroniskach dla osób bezdomnych z usług ami opieku ńczymi. 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art. 
51 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze 
zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udzielenie 
tymczasowego     schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schronisku 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

§ 2. 1. Opłatę osoby korzystającej z pobytu w schronisku dla osób bezdomnych albo 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Staroźrebach w uzgodnieniu z osobą kierowaną, 
uwzględniając przyznany zakres usług. 

2. Jeżeli dochód osoby wskazanej w ust. 1 - samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego - opłata, o której mowa 
w ust. 1 nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby bezdomnej samotnie 
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla 
osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu. 

§ 3.  Wsparcie w ośrodkach wsparcia, o których mowa w § 2 ust. 1 udzielane jest 
odpłatnie w wysokości określonej poniższą tabelą: 
 

Dochód osoby 
wyrażony procentowo 

w stosunku do 
kryterium ustalonego w 

art. 8 ust. 1 ustawy z 
12.03.2004 r. o 

pomocy społecznej 

Opłata jako procentowa wysokość 
dochodu osoby bezdomnej - 
samodzielnie gospodarującej albo 
osoby w rodzinie - schronisko dla 
osób bezdomnych  

 

Opłata jako procentowa wysokość dochodu 
osoby bezdomnej - samodzielnie 
gospodarującej albo osoby w rodzinie - 
schronisko dla osób bezdomnych z 
usługami opieku ńczymi  

powyżej 0% do 
100% 

do 25 % ( i nie więcej niż 30 
% dochodu osoby samotnie 
gospodarującejlub dochodu 
na osobę w rodzinie) 

do 25 % ( i nie więcej niż 50 % 
dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na 
osobę w rodzinie ) 

powyżej 100% 
do 125% 

powyżej 25 % do 45 % 
 

powyżej 25 % do 45 % 

powyżej 100% 
do 150 % 

powyżej 45 % do 60 % 
 

powyżej 45 % do 60 % 
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powyżej 150% 
do 200 % 

powyżej 60 % do 80 % 
 

powyżej 60 % do 80 % 
 

powyżej 200% powyżej 80 % do 100 % Powyżej 80% do 100 

 

 

§ 4.   W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych lub w 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie obejmuje pełnego 
miesiąca kalendarzowego, opłatę za pobyt oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień 
pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez 
liczbę dni pobytu. 
 

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia 
opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi może zostać zwolniona z części lub całości 
opłaty. Zwolnienie następuje na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego. 
 

2. Sytuacje szczególnie uzasadnione o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności 
przypadków, gdy osoba korzystająca z przedmiotowej formy pomocy ponosi koszty 
leczenia, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, itp. 
 

§ 6. Traci moc obowiązywania uchwała nr 141/XXV/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 
28 kwietnia 2017 r. 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego . 
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Uzasadnienie 
 

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego 
pozbawionym, w tym bezdomnym jest zadaniem własnym Gminy o charakterze 
obowiązkowym. Jest to świadczenie niepieniężne przysługujące osobom, które nie są w 
stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie. Na terenie Gminy 
Staroźreby powyższe zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za 
pomocą schroniska dla bezdomnych, do którego osoby bezdomne, pozbawione 
schronienia kierowane są na podstawie pisemnego skierowania podpisanego przez 
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydanej decyzji 
administracyjnej. 
 Zgodnie z art. 97 ust. 1, ustawy o pomocy społecznej – opłatę za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący 
w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie 
ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Dalej zgodnie z art. 97 ust. 1a 
- w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo 
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 
zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 
30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby 
skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu. 
Rada Gminy w drodze uchwały ustala zakres zadań własnych, szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
Schronisko dla bezdomnych jest jedną z form ośrodków wsparcia.       
 W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 
  
 


