
Uchwała Nr XIX/156/2019
Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących 

schroniskami dla bezdomnych

Na podstawie  art.  97 ust. 1a i ust. 5 w zw. z art. 51 ust. 4  ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy 

społecznej  (Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.) oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla 
bezdomnych, udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Ostróda.

2. Osoba bezdomna jest obowiązana do ponoszenia kosztów utrzymania za pobyt w ośrodku wsparcia – 
schronisku dla bezdomnych, proporcjonalnie do swoich dochodów, na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale.

§ 2. Odpłatność za pobyt w  ośrodkach wsparcia – schroniskach  dla bezdomnych ustala się w uzgodnieniu 
z osobą bezdomną wg poniższej tabeli:

Dochód na osobę, zgodnie z 
kryterium dochodowym 

określonym w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 
miesięczny koszt pobytu w 

schronisku dla osób bezdomnych 
wyrażona w %, naliczana od

dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na 

osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności za miesięczny 
koszt pobytu w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi wyrażona w %,

naliczana od
dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na 
osobę w rodzinie

do 100 % 30% 50%
powyżej 100 % do 150% 50% 50%
powyżej 150% do 200 % 70% 70%
powyżej 200% do 250% 90% 90%

powyżej  250% 100% 100%

§ 3. 1. Odpłatność ustala się na czas określony za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu.

2. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych nie obejmuje pełnego 
miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się dzieląc kwotę odpłatności wynikającą z tabeli przez liczbę dni 
w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVIII/305/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie 
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla 
bezdomnych (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2018 r., poz. 643).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski
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Uzasadnienie

Zmiana ustawy o pomocy społecznej (od 04.10.2019 r.) wprowadziła obowiązek ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla bezdomnych przez osoby, których dochód nie przekracza
100 % kryterium dochodowego (dotychczas nie ponoszących opłat), co powoduje konieczność
dostosowania uchwały, poprzez wprowadzenie opłat od tych osób na poziomie określonym w wierszu
pierwszym tabeli.
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