
Projekt nr 9

z dnia 31 .10.2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych i w 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 (tekst jedn. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)  Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zwanymi dalej ,,schroniskiem’’ z terenu Gminy 
Krapkowice.

§ 2. Osoby bezdomne ponoszą odpłatność za pobyt w schronisku na zasadach określonych w poniższej 
tabeli, nie więcej jednak niż pełen koszt usługi.

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie w procentach w 

relacji do kryterium dochodowego określonego w 
art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość  miesięcznej odpłatności liczona 
procentowo w stosunku do dochodu

powyżej do (włącznie) Schronisko dla osób 
bezdomnych

Schronisko dla osób 
bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi
--------                         150% 30%
150% 200% 40%
200 % 300% 50%

50%

300% -------- 100% 100%

§ 3. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku  ustala się za każdy dzień rzeczywistego pobytu w tej 
placówce.

2. W przypadku , gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi  w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 
odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień rzeczywistego pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez 
liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni rzeczywistego pobytu.

3. Koszt   dziennego utrzymania   osoby w schronisku jest ustalany  na podstawie porozumień zawartych 
pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,  a placówką do której kierowana jest 
osoba bezdomna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 r. 
w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji   Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy  w Krapkowicach.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu Uchwały 10 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi
udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Natomiast
udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla
osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( Art.48a ust.1 wymienionej
wyżej ustawy). Rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ( art. 97 ust. 5 ww. ustawy). Schronisko dla osób
bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest jedną z form ośrodka
wsparcia. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej (dodanie w art. 97 ust.1a) ,,…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.”

W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
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