
                                   DRUK NR 7/IX

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 30 maja 2019 r.

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - 
schronisku  dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 roku poz. 506) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529; 
Dz. U. z 2019 roku, poz. 271, poz. 730, poz. 752) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których 
gminą właściwą jest Gmina Gryfino. 

§ 2. Miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się zgodnie zasadami określonymi w załączniku nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

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

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 maja 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKACH WSPARCIA – 
SCHRONISKU  DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI 

OPIEKUŃCZYMI 

§ 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się zgodnie z tabelą:

Dochód osoby samotnie gospodarującej  lub na 
osobę w rodzinie do kryterium dochodowego

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od 
dobowego kosztu pobytu osoby bezdomnej  
w ośrodku wsparcia 

do 100 % bezpłatnie
powyżej 100 % do 150 % 25 %
powyżej 150 % do 200 % 50 %
powyżej 200% do 250 % 75 %
powyżej 250 % 100 %

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

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

§ 3. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ustaloną w decyzji administracyjnej należy uiszczać w terminie 
do każdego 10 dnia następnego miesiąca, w którym osoba skorzystała ze schronienia, na konto 
Ośrodka lub w kasie Ośrodka.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach,  ze względu na zwiększone wydatki związane z trudną 
sytuacją zdrowotną, osobistą lub realizację postanowień kontraktu socjalnego osoba ubiegająca się 
o skierowanie bądź przebywająca w schronisku może być częściowo lub całkowicie zwolniona 
z ponoszenia opłat za okres wynikający z okoliczności sprawy.

§ 5. Zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty następuje na wniosek osoby ubiegającej się 
o skierowanie lub przybywającej w schronisku lub pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gryfinie. 

§ 6. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gryfinie lub osoba upoważniona, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.

U. z 2018 roku poz. 1508 ze zmianami) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym

należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego

pozbawionym. Schronisko dla osób bezdomnych zalicza się do jednego z rodzajów ośrodka

wsparcia. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 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

kryterium dochodowego. W myśl art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze

uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządził:

Monika Wilczyńska
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