
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr………….. 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ……………………. 

 

w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                       

w schronisku dla osób bezdomnych albo 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), w związku z art. 48a, art. 51 ust. 4 i 5,  art. 97 ust. 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu 

Gminy Michałowice w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanego dalej „schroniskiem”. 

 

§ 2. 

1. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca 

pobytu w schronisku przysługuje osobom bezdomnym, których dochód nie  przekracza 

kwoty kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej.  

2. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego 

ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 

kosztów faktycznego pobytu, ale nie więcej  niż 70% swojego dochodu. 

3. Koszt faktycznego pobytu ustala się na podstawie liczby dni pobytu w danym miesiącu      

i dobowego kosztu pobytu wynikającego z zawartego porozumienia lub umowy pomiędzy 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice a schroniskiem.  

 

§ 3. 

Termin i sposób wnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku ustalany będzie indywidulanie 

w decyzji administracyjnej przyznającej schronienie. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UZASADNIENIE 

 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom bezdomnym jest 

zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie niepieniężne 

przysługujące osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we 

własnym zakresie. Na terenie Gminy Michałowice powyższe zadanie realizuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej za pomocą schronisk dla bezdomnych do których osoby 

bezdomne, pozbawione schronienia kierowane są na podstawie decyzji administracyjnej.  

Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy o pomocy społecznej osoby nie ponoszą opłat, jeżeli 

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego. Rada Gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe. Kwestia 

bezdomności dotyka także osoby osiągające dochód powyżej określonego w ustawie 

kryterium stąd konieczne jest podjęcie uchwały regulującej ponoszenie odpłatności za tę 

formę wsparcia.  

 

 

 

 

 

 

 


