
Uchwała Nr ........./2019
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
takich jak schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi oraz dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz  art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 
art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 4 i 5 
i art. 97 ust. 1,1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1507 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala

§ 1 
Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
takich jak schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi oraz dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

§ 2 
Osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc 
w formie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych udzielana jest odpłatnie zgodnie 
z poniższą tabelą:

Lp. Procentowy stosunek dochodu osoby 
bezdomnej do kryterium dochodowego

Odpłatność miesięczna w procentach 
dochodu osoby bezdomnej

1. od 0% do 50% 10%
2. Powyżej 50% do 80% 20%
3. Powyżej 80% do 100% 30%

§ 3 
Osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc 
w formie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielana jest 
odpłatnie zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Procentowy stosunek dochodu osoby 
bezdomnej do kryterium dochodowego

Odpłatność miesięczna w procentach 
dochodu osoby bezdomnej

1. od 0% do 50% 10%
2. Powyżej 50% do 80% 30%
3. Powyżej 80% do 100% 50%
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§ 4 
Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie 
z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za 
pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi lub domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w wysokości 
różnicy pomiędzy posiadanym dochodem ustalonym zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej a kryterium dochodowym, przy czym wysokość 
odpłatności nie może przekroczyć wysokości opłat, jakie Gmina ponosi/poniosła z tego 
tytułu.

§ 5 
W przypadku, gdy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność 
oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc miesięczną kwotę odpłatności 
przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 7 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lutego 2020 r.
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UZASADNIENIE

Sporządzono projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami

opiekuńczymi oraz domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, gdyż art. 97 ust. 5

ustawy o pomocy społecznej stanowi, że rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala,

w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach

wsparcia. Ponadto w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie 4

października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1690), konieczne jest ustalenie zasad odpłatności

w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami

opiekuńczymi dla osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego. Powyższy zapis

nie dotyczy osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, a przebywających

w innych ośrodkach wsparcia niż schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla osób

bezdomnych z usługami opiekuńczymi, gdyż z mocy ustawy o pomocy społecznej (art. 97 ust. 1

zdanie drugie) osoby te nie ponoszą opłat. Natomiast § 5 uchwały odnosi się do wszystkich osób

o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, przebywających w ośrodkach wsparcia,

o których mowa w tytule uchwały.

W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych

zasad ponoszenia odpłatności w tychże ośrodkach wsparcia.
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