
                                                Uchwała Nr XII/59/2019 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 28 października 2019 r. 

 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach 

wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego 

pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na 

terenie gminy Solec-Zdrój 

 
 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 97 ust.  5, w związku z 

art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 

mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w 

tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy 

Solec-Zdrój. 

 

§ 2. 

 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 

mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w 

tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy 

Solec-Zdrój. 

 

 

§ 3. 

 

Pobyt osoby skierowanej do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych jest odpłatny. 

 

§ 4. 

 

Ustala się odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zgodnie z 

poniższą tabelą: 

 

 Miesięczny dochód osoby pozbawionej schronienia 

wyrażony jako % kryterium dochodowego 

Wskaźnik odpłatności za 

miesięczny pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach 

chronionych 

1. Do 100% nieodpłatnie 

2. Powyżej 100% do 150% włącznie do 50% 

3. Powyżej 150% do 200% włącznie do 80% 



4. Powyżej 200% do 100% 

 

§ 5. 

 

Pobyt osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych bądź schroniska dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest odpłatny. 

 

§ 6. 

Dla osób, o których mowa w § 5, ustala się odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

bądź schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zgodnie z poniższymi tabelami: 

 

a) w schroniskach dla osób bezdomnych: 

 

Dochód (w stosunku do ustawowego kryterium 

dochodowego) 

Wysokość odpłatności (w odniesieniu do 

wysokości dochodu) 

do 100% do 30% 

powyżej 100% do 150 % włącznie powyżej 30% do 50 % 

powyżej 150% do 200% włącznie powyżej 50% do 80% 

powyżej 200% powyżej 80% do 100% 

 

b) w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 

 

Dochód (w stosunku do ustawowego kryterium 

dochodowego) 

Wysokość odpłatności (w odniesieniu do 

wysokości dochodu) 

do 100% do 50% 

powyżej 100% do 150 % włącznie powyżej 50% do 80% 

powyżej 150% do 200% włącznie powyżej 80% do 100% 

 

 

§ 7. 

 

1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób 

bezdomnych oraz w  schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się za 

każdy miesiąc faktycznego pobytu. 

2. Osoby przebywające w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób 

bezdomnych oraz w  schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi krócej niż jeden 

miesiąc ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w placówce w danym miesiącu. 

 

§ 8. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

 

§ 9. 

 

Traci moc  Uchwała Nr XXXIV/195/2017 Rady Gminy Solec Zdrój z dnia 12 września 2017 roku. 

 

§ 10. 

 



Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. 

 

 

 Przewodniczący Rady 

       Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507) 

udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym 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.  

Zgodnie z art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 5 ustawy o pomocy społecznej – opłatę za pobyt w ośrodkach 

wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala podmiot kierujący. Nowelizacja ustawy o 

pomocy społecznej  wprowadziła nowe zasady odpłatności w przypadku osoby bezdomnej 

skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. Zmiana ustawy umożliwia naliczenie odpłatności osobie, której dochód nie 

przekracza kryterium dochodowego w wysokości do 30% jej dochodu w przypadku kierowania do 

schroniska dla osób bezdomnych oraz do 50% w przypadku kierowania do schroniska dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Ustawa nie wprowadza zmian w zakresie odpłatności za pozostałe usługi w ośrodkach wsparcia.   

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. 


