
UCHWAŁA NR XVII/143/20 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz.506 z późn.zm.) w zw. z art.17 ust.1 pkt 3 i art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1507 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy 
Czerniejewo w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi. 

2. Decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia 
w schroniskach dla osób bezdomnych wydaje Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerniejewie na podstawie wywiadu środowiskowego. 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, za zastrzeżeniem ust.2, ustala się według 
poniższych zasad: 

Lp. Dochód osoby kierowanej w stosunku 
procentowym do odpowiedniego dla niej 
kryterium dochodowego określonego w art.8 
ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności wyrażona w % liczona od 
pełnego kosztu pobytu w schronisku dla bezdomnych 

1. do 100% 20%-30% 
2. powyżej 100% do 130% 30%-40% 
3. powyżej 130% do 150% 40%-50% 
4. powyżej 150% do 170% 50%-60% 
5. powyżej 170% do 200% 60%-70% 
6. powyżej 200 % do 250% 70%-90% 
7. powyżej 250% 100% 

2. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się według 
następujących zasad: 

L.p. Dochód osoby kierowanej w stosunku 
procentowym do odpowiedniego dla niej 
kryterium dochodowego określonego w art.8 
ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności wyrażona w % liczona od 
pełnego kosztu pobytu w schronisku dla bezdomnych 

1. do 100% 40%-50% 
2. powyżej 100% do 130% 50%-60% 
3. powyżej 130% do 150% 60% -70% 
4. powyżej 150% do 170% 70%-80% 
5. powyżej 170% do 200% 80%-90% 
6. powyżej 200% do 250% 90%-100% 
7. Powyżej 250% 100% 

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca 
kalendarzowego. 

2. W przypadku, gdy pobyt w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, należność 
zostanie ustalona proporcjonalnie do ilości dni pobytu świadczeniobiorcy w placówce. 

§ 4. Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi wnoszona jest przez osobę zobowiązaną do jej poniesienia na rachunek bankowy Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej. 

§ 5. 1. Osobę bezdomną, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego można zwolnić w
 całości lub w części z opłaty za pobyt w schronisku w przypadku, gdy: 
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a) osoba bezdomna posiada udokumentowane wydatki związane ze stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym, 

b) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności stwierdzone przez pracownika socjalnego w wywiadzie 
środowiskowym przeprowadzonym na tę okoliczność. 

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi podejmuje Kierownik Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/143/20

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 lutego 2020 r.

Celem niniejszej uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Na podstawie art.97 ust.5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały ,
w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
W myśl art.51 ust.4 ustawy schronisko dla bezdomnych zalicza się do ośrodków wsparcia.

Z dniem 4 października 2019 r. do ustawy o pomocy społecznej został dodany art.97 ust.1a, zgodnie
z którym 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, zgodnie z którym
osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 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.

Rada Miasta i Gminy Czerniejewo ustaliła w niniejszej uchwale, iż w przypadku osób kierowanych do
schroniska dla osób bezdomnych, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, odpłatność
wynosić będzie od 20% do 30% opłaty, a w przypadku osób kierowanych do schroniska dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi – od 40% do 50% odpłatności.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 19 lutego 2020 roku.
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