
UCHWAŁA NR RG-XVII/191/19 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 97 ust.1, ust.1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1690 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach 
chronionych, w tym także w schroniskach dla bezdomnych oraz w schroniskach dla bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które 
ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. Odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 
w tym także w schroniskach dla bezdomnych oraz w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

2. Pobyt – okres przebywania w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, w schroniskach dla 
bezdomnych oraz w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

3. Osoba bezdomna – osoba nie zamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie 
praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów 
o ewidencji ludności, a także osobę nie zamieszkującą w lokalu socjalnym i zameldowaną na pobyt stały 
w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

4. Kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej bądź na osobę 
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia i mieszkań chronionych jest odpłatny.

§ 4. Ustala się odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia zgodnie z poniższą 
Tabelą nr 1:
Tabela nr 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.

Miesięczny dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w 
stosunku do kryterium dochodowego o którym mowa w art. 
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej , wyrażony w %

Wskaźnik odpłatności wyrażony w % liczony 
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych.

Do 100% nieodpłatnie
powyżej 100 % do 150% 40%
powyżej 150% do 200% 70%
powyżej 200% 100%

§ 5. Pobyt osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla bezdomnych oraz do schroniska dla 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest odpłatny.

§ 6. Dla osób, o których mowa w § 5, ustala się odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz 
w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z poniższą Tabelą nr 2 i 3.
Tabela nr 2. Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych:

Miesięczny dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w 
stosunku do kryterium dochodowego o którym mowa w art. 
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej , wyrażony w %

Wskaźnik odpłatności wyrażony w % liczony 
za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

do 100% do 30 %
powyżej 100 % do 150% 50%
powyżej 150% do 200% 70%
powyżej 200% 100%
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Tabela nr 3. Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

Miesięczny dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w 
stosunku do kryterium dochodowego o którym mowa w art. 
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej , wyrażony w %

Wskaźnik odpłatności wyrażony w % liczony 
za pobyt w schronisku dla bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi.

do 100% do 50 %
powyżej 100% do 150% 70%
powyżej 150% do 200% 80%
Powyżej 200% 100%

§ 7. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, ośrodkach wsparcia, w schroniskach dla 
bezdomnych oraz w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się za każdy miesiąc 
faktycznego pobytu.

2. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych, ośrodkach wsparcia, w schronisku dla bezdomnych 
oraz w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi krócej niż jeden miesiąc ponoszą opłatę 
proporcjonalnie do ilości dni pobytu w placówce w danym miesiącu.

§ 8. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, ośrodkach wsparcia, w schronisku dla 
bezdomnych oraz w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, sposób i termin dokonywania 
wpłat określona będzie w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc niepieniężną w postaci tymczasowego 
schronienia. 

§ 9. Traci moc Uchwała NR RG - XLIV/548/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (Dz. Urz. 
Woj. Św. z 2018 r. poz. 2356).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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UZASADNIENIE

Rada Gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy
społecznej. Schroniska dla bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi są ośrodkami wsparcia zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej

Wobec wejścia w życie nowelizacji art. 97 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1690 ze zm.) zasadnym jest wprowadzenie zmian zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, mieszkaniach chronionych, w schroniskach dla bezdomnych oraz w schroniskach dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Stad też podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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