
UCHWAŁA NR LII/250/22 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art.10 ust.1, art.18 ust.2 pkt 12 i art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz.U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) art.48, art.48 a, art.97 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz.2268) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale XXXV/167/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zmieniający uchwałę Nr XXXVIII/182/21 z dnia 25 marca 
2021 r.  § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Dobowa odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wynosi 50 zł, a w schronisku 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 83,33 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LII/250/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2022 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

 

Przepis art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz.2268) 

zobowiązuje radę gminy do ustalenia w drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia, do których należą również schroniska. Sposób ustalenia odpłatności w 

schronisku jest  powiązany ze stawką bazową kosztu pobytu osoby w placówce. Koszt ten w 2022 r. uległ 

zmianie. Zgodnie bowiem z zawartą ze schroniskiem w Świdnicy umową, koszt ten za każdą rozpoczętą 

dobę wynosi dla osoby bezdomnej 50 zł, a dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 83,33 zł. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa 

  

Jan Skowroński 
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