
UCHWAŁA NR RG - XXXIII / 407 / 17 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych

Na podstawie art.17 ust.1 pkt 3, art. 51 ust. 4, art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1  ustawy  

z dnia 20 lipca 2000 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1523) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, 

które posiadają ostatni adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 2. 1.  Pobyt w schronisku przysługuje nieodpłatnie osobie lub rodzinie, której dochód nie przekracza 

kwoty kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej.

2. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej 
tymczasowe schronienie może być przyznane odpłatnie.

3. Wysokość odpłatności   za pobyt w schronisku reguluje tabela:

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku 
do kryterium dochodowego, wyrażony w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % liczona 
od kosztów pobytu

powyżej 100 % do 140% 30%

powyżej 140%  do 200% 60%

powyżej 200% 100%

§ 3. Osobę bezdomną, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa 

w art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego 

można zwolnić w części lub w całości z opłaty za pobyt w schronisku jeśli:

1. Osoba bezdomna posiada udokumentowane wydatki związane ze stanem zdrowia lub zdarzeniem 

losowym,

2. Wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności stwierdzone przez pracownika socjalnego 

w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym na tę okoliczność.

§ 4. 1 Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, sposób i termin dokonywania 

wpłat określona będzie w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc społeczną w formie tymczasowego 

schronienia w schronisku dla bezdomnych.

2. Wysokość odpłatności ustala się za każdy dzień pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.

3. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy, przy przyjęciu następującego wyliczenia: ilość 

dni pobytu pomnożona przez ustalony koszt pobytu w schronisku dla bezdomnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

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

Województwa Świętokrzyskiego.
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