
UCHWAŁA NR VIII/38/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz.U. z 2018r., poz. 944 ze zm.) oraz art. 48, art. 48a, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc udzielona w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego jest 
odpłatna, w wysokości określonej zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Dochód osoby bezdomnej wyrażony 
w % w stosunku do kryterium określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość miesięcznej odpłatności 
osoby bezdomnej wyrażonej w % 
w odniesieniu do miesięcznego 

kosztu pobytu
1. powyżej 100% - do 130% do 40%
2. powyżej 130% - do 160% powyżej 40% do 60%
3. powyżej 160% - do 200% powyżej 60% do 80%
4. powyżej 200% powyżej 80% do 100%

§ 2. Odpłatność za pobyt osoby bezdomnej w schronisku stanowi iloczyn dobowej stawki 
w wysokości 25 zł i faktycznej liczby dni pobytu osoby bezdomnej w schronisku oraz wskaźnika ustalonego 
w procentach, wynikającego z tabeli zawartej w § 1 dotyczącej odpłatności za pobyt osoby bezdomnej 
w schronisku. 

§ 3. Miesięczna opłata wnoszona przez osobę bezdomną nie może być wyższa od miesięcznego dochodu tej 
osoby. 

§ 4. Traci moc uchwała nr VII/28/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 stycznia 2019 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt         
w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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