
UCHWAŁA NR XVIII/222/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób 

bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art.17 ust.1 pkt 3, 
art. 51 ust. 4 i ust. 5, art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 

§ 1.  

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udzielenie tymczasowego schronienia 
w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi. 

§ 2.  

Wsparcie w ośrodkach wsparcia udzielane jest odpłatnie w wysokości określonej poniższą tabelą: 

Dochód osoby wyrażony 
procentowo w stosunku do 
kryterium ustalonego w art. 8 ust. 1 
ustawy z 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej 

Opłata jako procentowa 
wysokość dochodu osoby 
bezdomnej - samodzielnie 
gospodarującej albo osoby 
w rodzinie - schronisko dla 
osób bezdomnych 

Opłata jako procentowa wysokość 
dochodu osoby bezdomnej - 
samodzielnie gospodarującej albo 
osoby w rodzinie - schronisko dla 
osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi 

Do 100% Nie więcej jak 30% Nie więcej jak 50%   
Powyżej 100% do 150% 50% 60% 
Powyżej 150% do 200% 70% 70% 
Powyżej 200% do 250% 90% 90% 
Powyżej 250% 100% 100% 

§ 3.  

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

§ 4.  

Traci moc uchwała Nr XLVII/619/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. 
w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
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§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady   
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy
m. in.: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym.

W związku z wejściem w życie art. 97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej który stanowi,
że 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.

Na podstawie art. 97 ust. 5 ww. ustawy Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze
uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia. W myśl art. 51 ust. 4 i ust. 5 wyżej wymienionej ustawy schronisko dla
bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zalicza się do
ośrodków wsparcia.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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