
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

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 2018 r., 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 
(mężczyzn i kobiet) 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 % 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. Ustala się miesięczną odpłatność dla osób bezdomnych mężczyzn w wysokości iloczynu kwoty 
25 zł i dni danego miesiąca oraz miesięczną odpłatność dla bezdomnych kobiet w wysokości 1.200 zł 
miesięcznie oraz dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wysokości 1.900 zł miesięcznie. 

§ 3. W przypadku odpłatności ustalonej miesięcznie odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy 
faktycznego pobytu w schronisku. W przypadku gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 
odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni 
w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 4. W przypadku odpłatności ustalonej za każdy dzień pobytu w schronisku, odpłatność 
za pobyt w schronisku stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt i faktycznej liczby dni pobytu oraz wskaźnika 
ustalonego w %, o których mowa w tabeli dot. odpłatności za pobyt bezdomnych. 

§ 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
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UZASADNIENIE

do Uchwały 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

Stosownie do art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2018, poz.
1508) do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy zapewnienie osobom
bezdomnym schronienia.

W związku z powyższym konieczne było zawarcie umów z podmiotami prowadzącymi schroniska dla osób
bezdomnych przeznaczonych dla mężczyzn i kobiet oraz dla osób bezdomnych wymagających usług
opiekuńczych, zgodnie z zawartymi umowami miesięczny koszt pobytu w schronisku dla bezdomnych
mężczyzn wynosi 25 zł - dziennie, dla bezdomnych kobiet 1.200 zł miesięcznie, a dla bezdomnych
wymagających usług opiekuńczych 1.900 zł miesięcznie.

Pobyt w schronisku i usługi w nim świadczone są zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
nieodpłatnie w przypadku osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z
ustawy o pomocy społecznej, które dla osób samotnie gospodarujących wynosi obecnie 701 zł, a dla osób w
rodzinie 528 zł.
Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie określają zasad odpłatności za pobyt osób bezdomnych
w schroniskach – w przypadku osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe obowiązujące
w pomocy społecznej.

Z tych względów konieczne stało się skorzystanie z delegacji ustawowej wynikającej z art. 97 ust. 5 ustawy
o pomocy społecznej. Powołany przepis stanowi, że rada powiatu lub gminy w drodze uchwały, ustala w
zakresie zadań własnych szczegółowe zasady zwrotu ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, w tym mieszkaniach chronionych. Powołany przepis dotyczy również schronisk, które
funkcjonują jako ośrodki wsparcia.
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