
Projekt uchwały 

Uchwała Nr ………../2019 

  Rady Miejskiej w Opatowie  

z dnia ………….. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), oraz  art. 17 ust.  1 pkt. 3, art. 48a ust. 1, art. 51 ust. 4 i 5, art. 97 ust. 1, 1a i 

5  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Opatowie uchwala co następuje:    

§ 1 

W § 2 i § 3 Uchwały  Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla 

osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z 2019r.,poz. 2407) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 2 ust. 1 otrzymują brzmienie:  

 

1. Dla osób bezdomnych kierowanych do schroniska dla osób bezdomnych, których dochód nie przekracza 

kwoty kryterium dochodowego, ustala się miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku w wysokości 30% 

dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do 

schroniska. 

 

2) § 2 ust. 2  otrzymuje brzmienie:  

 

2. Dla osób bezdomnych kierowanych do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, ustala się miesięczną odpłatność za pobyt 

w schronisku z usługami opiekuńczymi w wysokości 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 

dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska. 

 

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

 

2. Wysokość odpłatności za pobyt w schroniskach regulują tabele: 

 

1) Wysokość odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na 

osobę w rodzinie  w stosunku do kryterium 

dochodowego, wyrażony w % 

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku, liczona 

procentowo w stosunku do podstawy ustalenia 

odpłatności 

Powyżej 100% do 130% 40% 

Powyżej 130% do 160% 60% 

Powyżej 160% do 200% 85% 

Powyżej 200% 100% 

 

2) Wysokość odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na 

osobę w rodzinie  w stosunku do kryterium 

dochodowego, wyrażony w % 

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku, liczona 

procentowo w stosunku do podstawy ustalenia 

odpłatności 

Powyżej 100% do 150% 60% 

Powyżej 150% do 200% 75% 

Powyżej 200% do 250% 90% 

Powyżej 250% 100% 



§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

 

§ 3 

 

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

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 
Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Przedstawiający uchwałę w imieniu Projektodawcy: 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr ………../2019   

Rady Miejskiej w Opatowie  

z dnia ……………….2019r.  

 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

 

Z dniem 4 października 2019r. weszły zmiany wprowadzone  Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1690) dotyczące  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych.  Do ośrodków wsparcia zaliczane są  także schronisko dla osób bezdomnych 

i schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Według przepisów dotychczasowych 

osoby, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej nie ponosiły odpłatności za pobyt w schroniskach.   

 

W art. 97 ustawy o pomocy społecznej po ust. 1 został dodany ust.1a mówiący, iż dla osób 

bezdomnych kierowanych do schroniska dla osób bezdomnych, których dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego, ustala się miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku w wysokości nie 

przekraczającej 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby 

skierowanej do schroniska, a w przypadku osób  bezdomnych kierowanych do schroniska dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wysokości nie przekraczającej 50% tego dochodu. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy opłatę  za pobyt w ośrodkach wsparcia  ustala podmiot 

kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.  

 

 

W związku z powyższym należało określić zasady ponoszenia odpłatności za pobyt także dla 

osób, których dochód nie przekraczał kwoty kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy 

społecznej.  

  

 

Opracował: D. Kędziora 

 

 


