
UCHWAŁA NR LXIII/505/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będącymi 
schroniskami dla osób bezdomnych, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały lub 

posiadają na terenie Miasta Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 3, art. 48a ust. 1 i ust. 2, 
art. 51 ust. 4 i ust. 5 oraz art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)

Rada Miasta  na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia 
osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Miejska Kościerzyna.

§ 2. 1. Pomoc w formie udzielenia schronienia, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu 
w ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych, przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, 
których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej.

2. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie 
pobytu w ośrodku wsparcia-schronisku, udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej w § 3.

3. Gmina Miejska Kościerzyna pokrywa część kosztów stanowiących różnicę między miesięcznym 
kosztem utrzymania w ośrodkach wsparcia-schroniskach, a opłatą uiszczoną przez osobę umieszczoną 
w ośrodku wsparcia-schronisku.

§ 3. Odpłatność w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla bezdomnych ustala się następująco:

Dochód na osobę zgodnie z kryterium 
dochodowym określonym w art. 8 ust. 1

ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności, 
naliczanej od kwoty kosztów utrzymania 
mieszkańca w danym ośrodku wsparcia-

schronisku
Do 100% Nieodpłatnie

Powyżej 100% do 125% 25%
Powyżej 125% do 150% 50%
Powyżej 150% do 175% 75 %

Powyżej 175% 100 %
§ 4. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych, ustala się za 

każdy dzień pobytu w ośrodku wsparcia-schronisku.

2. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy.

3. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza 
się dzieląc kwotę odpłatności wynikającej z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc ją przez liczbę 
dni pobytu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2017r.
poz. 1769 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi
udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

W związku z tym, że zadanie to należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym, każda gmina
zobowiązana jest je realizować. Zgodnie z art. 48 a ust. 1 i ust. 4 ustawy, udzielenie schronienia następuje
przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz ogrzewalni.

W sytuacji, gdy gmina prowadzi schronisko dla osób bezdomnych lub zleca jego prowadzenie organizacji
pozarządowej, jak również w sytuacji, gdy kupuje usługę od podmiotu niepublicznego w zakresie realizacji
tego zadania dla gminy, schronisko dla osób bezdomnych zalicza się do jednego z rodzajów ośrodków
wsparcia. W związku z tym zastosowanie znajduje tu przepis art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej –
opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną,
uwzględniając przyznany zakres usług. Rada gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych.
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