
UCHW AŁA NR XI/103/2019 
RADY GMINY CZERNIKOW O

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia odpłatności ponoszonej przez osobę skierowaną do schroniska dla osób 
bezdomnych albo do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2019 r., poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 17 ust.l pkt 3 i art. 97 ust. la  i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z póź. zm.) Rada Gminy w Czernikowie 
uchwala, co następuje:

§1. Osoba bezdomna skierowana do schroniska dla osób bezdomnych albo do schroniska dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest zobowiązana do wnoszenia comiesięcznej opłaty za 
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z uwzględnieniem zasad wskazanych w § 2.

§2. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego 
na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych określają następujące 
wskaźniki odpłatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku 

do aktualnie obowiązującego kryterium 
dochodowego, o którym mowa 

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

% dochodu wnoszenia odpłatności (nie więcej 
jednak niż koszt 

pobytu) za pobyt w:

Schronisku dla 
bezdomnych

Schronisku dla 
bezdomnych 
z usługami 

opiekuńczymi
do 100% 30% 50%

pow. 100% do 150% 40% 60%

pow. 150% do 200% 50% 75%

pow. 200% do 250% 75% 90%

pow. 250% 100% 100%

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Rafał Rutkowski

Przewodniczący Rady Gminy



UZASADNIENIE

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690) zachodzi 

konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 

w szczególności odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych. Nowelizacja ta wprowadziła 

do art. 97 nowy ust. 1 a w brzmieniu „W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla 

osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania 

ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby 

samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób 

bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być 

wyższa niż 50% tego dochodu." W myśl tego zapisu osoby bezdomne skierowane do schroniska dla 

osób bezdomnych lub dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi pomimo, że ich dochód nie 

przekracza kryterium ustawowego (701 zł dla osoby samotnej i 528 zł dla osoby w rodzinie) winny 

ponosić odpłatność za pobyt. Do dnia wejścia w życie tej zmiany tj. do 4.10.2019 r. osoby bezdomne, 

których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium dochodowego nie ponosiły żadnej odpłatności. 

Całość opłaty ponosiła gmina. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej do zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. udzielenie schronienia osobom tego 

pozbawionym. Na mocy art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy w 

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

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chroniony. Proponuje się nową treść uchwały, a nie zmianę 

do niej, z uwagi na lepszą czytelność. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne.


