
UCHWAŁA NR XXXII/274/2017
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne  za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. 
poz.446 z późn.zm.1)) oraz na podstawie art.17 ust.1 pkt 3,art.48 a ust.1 i 2, art.97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.930 z późn.zm.2) 

Uchwala, co następuje:

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

§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:

1) decyzja kierująca – decyzja administracyjna podejmowana na podstawie oraz w trybie ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2016,poz. 930 ze zmianami);

2) osoba bezdomna – osoba w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(t.j.Dz.U.2016, poz. 930 ze zmianami);

3) kryterium dochodowe – dochód ustalony zgodnie z art. 8 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2016, poz. 930 ze zmianami);

4) pełny koszt pobytu –  liczba dni pobytu pomnożone przez koszty dziennego pobytu w schronisku dla osób 
bezdomnych.

§ 3. Pomoc w formie schronienia udziela się poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu 
w schronisku dla osób bezdomnych na podstawie decyzji kierującej, w której wskazuje się konkretne 
schronisko, okres pobytu oraz wysokość odpłatności osoby lub rodziny kierowanej do schroniska.

§ 4. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku 
przysługuje:

1) nieodpłatnie – osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określanego 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

2) odpłatnie – osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określanego 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone Dz.U. z 2016r., poz.1579,poz.1948; Dz.U. z 2017r. poz.730, 
poz.935

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone Dz.U. z 2016r., poz.1583,poz.1948, poz.2174; Dz.U. z 2017r. 
poz.38,poz. 60, poz.624,poz.777
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§ 5. 1. Pełny koszt pobytu w schronisku ustala się na dany miesiąc kalendarzowy, mnożąc stawkę 
dziennego pobytu jednej osoby przez ilość dni faktycznego pobytu w schronisku.

2. Odpłatność za pobyt w schronisku wnoszona przez osoby bezdomne nie może przekraczać kosztów 
pełnego pobytu.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba bezdomna, której przyznano pomoc w formie 
tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, na jej wniosek lub wniosek pracownika 
socjalnego, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych podejmuje się w formie decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na 
podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Przypadki, o których mowa w § 6 ust.1 to w szczególności okoliczności związane z ponoszeniem przez 
osobę bezdomną wysokich kosztów leczenia lub okoliczności wynikające z realizacji kontraktu socjalnego lub 
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, które związane są bezpośrednio z usamodzielnieniem 
się osoby bezdomnej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Krystyna Bartecka
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/274/2017

Rady Miejskiej w Barcinie

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Procentowy dochód osoby przebywającej 
w schronisku dla osób bezdomnych określany wg. 
kryterium dochodowego określonego na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych, liczona procentowo wg. 
dochodu osoby przebywającej w schronisku dla 
osób bezdomnych.

Do 100% Nieodpłatnie
Powyżej 100% 70%
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