
UCHWAŁA NR XVIII/210/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w 
schroniskach dla bezdomnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.930) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w 
schroniskach dla bezdomnych realizujących zadania własne Miasta i Gminy Pleszew w tym zakresie.

§ 2. Określenia użyte w uchwale oznaczają:

1) kryterium dochodowe – jest to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 
dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej;

2) osoba bezdomna – osobę bezdomną w rozumieniu art. 6 pkt ustawy o pomocy społecznej;

3) pełny koszt pobytu – wysokość pełnego dziennego kosztu pobytu w schronisku dla bezdomnych.

§ 3. Pomoc w postaci udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca  w schronisku dla 
bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnych, których dochód nie przekracza kwoty 150 % 
kryterium dochodowego.

§ 4. 1. Ustala się pełen koszt odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych za każdy dzień 
pobytu w schronisku na kwotę w wysokości 30,00 zł.

2. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę 150 % kryterium dochodowego ustala się 
odpłatność zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby skierowanej do schroniska dla 
bezdomnych w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności ustalona od ceny 
usługi w procentach – za jedną dobę

Do 150% włącznie nieodpłatnie
powyżej 150% do 175% włącznie 30%
powyżej 175%  do 200 % włącznie 40%
powyżej 200%  do 500% włącznie 50%

powyżej 500 % 100%
§ 5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Odpłatność za dany miesiąc ustala się mnożąc 

cenę usługi za jedną dobę przez liczbę dni pobytu w schronisku.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII/210/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy o obligatoryjnym
charakterze wskazuje udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym. W dniu 5 września 2016r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej, zgodnie z którymi wskazana została definicja udzielenia schronienia jako przyznania
tymczasowego miejsca w noclegowni albo w schronisku dla bezdomnych, ustalony został zakres pomocy w
formie schronienia w schronisku dla bezdomnych (schronienie, usługi ukierunkowane na wzmacnianie
aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej) oraz w noclegowniach
i ogrzewalniach oraz nowe zasady udzielania tej pomocy. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje również,
iż szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
ustala w drodze uchwały rada gminy.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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