
UCHWAŁA NR XVII/134/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Stęszew

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 15071)  Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia 
osobom bezdomnym z terenu Gminy Stęszew.

§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:

1) Ośrodek wsparcia –ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienne domy pomocy 
społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko, noclegownia, dom dla 
bezdomnych i pozbawionych schronienia, ogrzewania;

2) decyzja – decyzja administracyjna podejmowana na podstawie i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.);

3) osoba bezdomna – osoba bezdomna w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1507 ze zm.);

4) kryterium dochodowe – odpowiednio: kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 
dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.);

5) pełny koszt pobytu – wysokość pełnego dziennego pobytu w ośrodku wsparcia.

§ 3. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku 
wsparcia dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza 
kwoty kryterium dochodowego.

§ 4. 1. Opłaty za pobyt w placówkach ustala się według następujących zasad:

1) w przypadku, gdy osoba przebywa w placówce dla bezdomnych i osób pozbawionych schronienia 
zapewniającej nocleg:

Procentowy dochód osoby przebywającej w schronisku dla 
osób bezdomnych, określony według kryterium 

dochodowego.

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

kosztu pobytu.
do 100% 30%
powyżej 100% do 150% 45%
powyżej 150% do 200% 60%
powyżej 200% do 250% 75%
powyżej 250% 100%

2) w przypadku, gdy osoba korzysta z pobytu w placówce dla bezdomnych i osób pozbawionych schronienia 
zapewniającej całodobowy pobyt i dodatkowo korzysta z usług opiekuńczych:

Procentowy dochód osoby przebywającej w schronisku dla 
osób bezdomnych, określony według kryterium 

dochodowego.

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

kosztu pobytu.
do 100% 50%
powyżej 100% do 150% 65%
powyżej 150% do 200% 80%
powyżej 200% do 250% 90%

1) Zmiany ustawy: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1622, poz. 1690.
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powyżej 250% 100%

2. Opłata za dziecko przebywające w placówce wynosi 50% kwoty odpłatności wynikającej z ust. 1.

§ 5. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Stęszewie w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.

§ 6. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia dokonywana jest z dołu w rozliczeniach miesięcznych i stanowi 
dochód Gminy Stęszew.

§ 7. Pomoc w formie tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych udzielana jest 
osobie bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Stęszew.

§ 8. 1. Opłatę̨ ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w placówce.

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w placówce nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę̨ oblicza 
się proporcjonalnie za każdy dzień́ pobytu dzieląc kwotę̨ opłaty wynikającą z § 4 przez liczbę̨ dni w danym 
miesiącu i mnożąc przez liczbę̨ dni pobytu.

§ 9. Traci moc uchwała nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 17 sierpnia 2017 roku 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 
schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Stęszew.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew

inż. Mirosław Potrawiak
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UZASADNIENIE

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenie schronienia,

zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z

dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną,

uwzględniając zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Wśród osób bezdomnych mogą być osoby, które

posiadają własne źródło dochodu przekraczające kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy

społecznej, wówczas będą ponosiły one odpłatność za pobyt w schronisku wg. załącznika do uchwały.

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia

psychicznego (Dz. U. poz. 1690, dodano w art. 97 ust. 1a. W uzasadnieniu rządowego projektu zmiany ustawy (druk

sejmowy nr 3534) wskazano, że zmiana do art. 97 polegająca na dodaniu ust. 1a wskazuje na możliwość ́ nałożenia

opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w sytuacji, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub

dochód na osobę̨ w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (art. 1 pkt 16 lit. b). Opłata ta jednak nie

może przekroczyć ́ 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę̨ w rodzinie osoby

skierowanej do schroniska, a w przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi, z uwagi na wyższy koszt usług w

takich schroniskach, nie może być wyższa niż 50% tego dochodu. Wprowadzenie odpłatności od osób do tej pory z

niej zwolnionych postulują organizacje pozarządowe prowadzące schroniska dla osób bezdomnych. Zgodnie z

powyższymi postulatami opłaty te w większości przypadków mają wymiar symboliczny i nie stanowią istotnego

źródła pokrycia kosztów prowadzenia placówek. Mają jednak wielce istotny wymiar edukacyjny związany ze

specyfiką grupy, której świadczone jest wsparcie – ich zadaniem jest przeciwdziałanie uzależnianiu się osób

bezdomnych od całkowicie darmowego schronienia oraz uświadamianie odpowiedzialności (także finansowej) za

własny los.

Kierując się powyższymi zasadami Rada Miejska Gminy Stęszew przyjęła stawki odpłatności za pobyt w

placówkach dla osób bezdomnych, które pozwolą w niewielkim stopniu zrekompensować wydatki budżetu gminy na

ten cel, a jednocześnie będą stanowiły motywację dla osób bezdomnych, aby brać odpowiedzialność za własny los i

uniezależniać od całkowicie darmowego schronienia.

Rada Gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności

za pobyt w ośrodkach wsparcia. Schronisko dla osób bezdomnych jest jedną z form ośrodka wsparcia. W związku z

powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w

schronisku dla osób bezdomnych.
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