
UCHWAŁA NR X/62/2019
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 30 października 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt. 3 oraz art. 48a ust.1, art. 51 ust. 4 i 5 w 
związku z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1507 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 
oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanych dalej ,, schroniskiem dla osób 
bezdomnych” 

§ 2. Użyte w niniejszej Uchwale określenia oznaczają: 

1) osoba bezdomna – osoba, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.); 

2) kryterium – kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.); 

3) dochód – dochód naliczony według zasad, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.); 

4) koszt pobytu – koszt pobytu w schronisku dla osób bezdomnych określony odrębnie, według umowy 
z podmiotem prowadzącym schronisko.

§ 3. 1. Pomoc w formie udzielenia tymczasowego miejsca schronienia w schronisku dla osób bezdomnych 
przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium. 

2.  Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium, pomoc w formie pobytu w schronisku 
dla osób bezdomnych udzielana jest odpłatnie, w wysokości określonej w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za każdy dzień pobytu 
w schronisku. 

2.  Okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy, przy przyjęciu następującego wyliczenia: ilość 
dni pobytu w schronisku dla osób bezdomnych pomnożona przez kwotę kosztu pobytu za jedną dobę.

§ 5. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych, stosuje się dotychczasowe przepisy. 

2.  Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustalona osobie skierowanej decyzją wydana przed 
wejściem w życie niniejszej Uchwały, obowiązuje do czasu upływu terminu na jaki została wydana decyzja lub do 
czasu zmiany decyzji, bądź jej usunięcia z obrotu prawnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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Załącznik
do Uchwały Nr X/62/2019
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 30 października 2019 roku

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

Tabela odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Dochód osoby bezdomnej, określony 
procentowo według kryterium.

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych, liczona procentowo w 
stosunku do kosztu pobytu

powyżej 100% do 150 % kryterium nie więcej niż 25% kosztu pobytu

powyżej 150% do 200 % kryterium powyżej 25% do 50 % kosztu pobytu

powyżej 200% do 250 % kryterium powyżej 50% do 75 % kosztu pobytu

powyżej 250% kryterium Powyżej 75 % do 100 % kosztu pobytu
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UZASADNIENIE

Udzielenie  pomocy  w  formie  tymczasowego  schronienia  w  schronisku  dla  osób
bezdomnych oraz  w schronisku dla  osób bezdomnych z  usługami  opiekuńczymi jest  zadaniem
własnym gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

Nowelizacja  ustawy o  pomocy społecznej,  wprowadziła  nową formę pomocy w postaci
tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Zmiana
ustawy  umożliwia  wsparcie  osób  bezdomnych  o  szczególnych  potrzebach  bytowych  –
wymagających pomocy osób drugich w codziennych czynnościach życiowych. Konsekwencją staje
się konieczność wprowadzenia zmian w tym zakresie w obszarze zasad odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia, w tym przypadku , schroniska dla osób bezdomnych.

 Wobec wniosków o przyznanie pobytu  w schronisku dla  osób bezdomnych,  w których
postępowanie  wszczęto  i  nie  zakończono  przed  wejściem w życie  niniejszej  uchwały  oraz  dla
gwarancji  zachowania  dotychczasowego  poziomu  odpłatności  dla  osób  już  korzystających  ze
wsparcia (do końca trwania decyzji lub do czasu jej zmiany, bądź jej usunięcia z obrotu prawnego),
przyjęto zasadę stosowania reguł dotychczasowych.

Uwzględniając aktualne orzecznictwo sądowo-administracyjne w kontekście zasad ustalania
odpłatności  za  pobyt  osób  w  ośrodkach  wsparcia  oraz  rozstrzygnięcia  nadzorcze,  w  niniejszej
uchwale odstąpiono od ustalania zasad zwolnień w zakresie odpłatności za pobyt w schroniskach
dla osób bezdomnych. Osoby znajdujące się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą w
dalszym  ciągu  skorzystać  z  możliwości  ubiegania  się  o  zastosowanie  tzw.  ulg  w  spłacie,  na
zasadach  ogólnych  (art.  104  ust.  4  ustawy o  pomocy społecznej),  po  prawomocnym ustaleniu
odpłatności za pobyt w schronisku , w przypadku wystąpienia przesłanek szczególnych.

Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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