
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób 
bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378); art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 i 5, art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych 
oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Namysłów. 

2. Odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych, ustala się w granicach ustalonych poniższą tabelą: 

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie wyrażony w 

procentach kryterium dochodowego określonego w 
art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona proporcjonalnie w 
stosunku do dochodu za pobyt w Schronisku dla 

osób bezdomnych 

do 100 % 30 % 
powyżej 100 % do 130 % 40 % 
powyżej 130 % do 150 % 50 % 
powyżej 150 % do 200 % 60 % 
powyżej 200 % do 250 % 80 % 
Powyżej 250 % 100 % 

3. Odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ustala się w granicach 
ustalonych poniższą tabelą: 

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie wyrażony w 

procentach kryterium dochodowego określonego w 
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona proporcjonalnie w 
stosunku do dochodu za pobyt w Schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

do 100 % 30 % 
powyżej 100 % do 200 % 40 % 
powyżej 200 % do 250 % 55 % 
Powyżej 250 % 70 % 

4. Osoby, których dochód mieści się w przedziale od 0% do 100% kryterium dochodowego ponoszą odpłatność 
wyłącznie za pobyt, natomiast posiłki mogą być przyznane tym osobom na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi ustalany jest na podstawie zawartej umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Namysłowie, a schroniskiem do którego kierowana jest osoba.  

2. Odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w Schronisku. 

3. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się 
proporcjonalnie do ilości dni pobytu, tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc 
przez liczbę dni pobytu. 

4. Opłata za pobyt w Schroniskach nie może być wyższa od kwoty 100% pełnego miesięcznego kosztu pobytu. 

5. Wpłaty należności, o których mowa w ust. 1, w rozliczeniu miesięcznym, osoba skierowana do Schroniska 
dokonuje w sposób określony w decyzji administracyjnej. 
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§ 3. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, osoba bezdomna, kierowana lub której przyznano 
świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia w ośrodku wsparcia, na jej wniosek lub 
pracownika socjalnego, może zostać całkowicie lub częściowo zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia. 

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób 
bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi podejmuje się po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego, na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

3. Sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności sytuacji, gdy osoba 
korzystająca z tej formy pomocy ponosi wysokie koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, 
względnie osoba obiegająca się o zwolnienie z odpłatności poniosła straty w związku ze zdarzeniem losowym. 
Wszelkie te zdarzenia i wydatki winny być udokumentowane. 

§ 4. Traci moc: 

1) uchwała nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

2) uchwała nr 148/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

3) uchwała nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi 

4) uchwała nr 149/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Uzasadnienie

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenie schronienia, zapewnienie
posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy
społecznej). Do zadań własnych Gminy należy również prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
(art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy). Celem uchwały, jest ustalenie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt osób
w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Gminy jest upoważniona
do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia. Określenie szczegółowej odpłatności według przedstawionych zasad, opiera się na
kryteriach dochodowych zapisanych w ustawie o pomocy społecznej i pozwala ustalić wysokość odpłatności
z uwzględnieniem możliwości finansowych osób i rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. Należy wspomnieć, iż
obligatoryjne zwolnienie z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym
kryteria dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z brakiem jednostek gminnych typu: schronisko dla bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi, ośrodek prowadzi postępowania na podstawie zamówień publicznych w celu wyboru
wykonawców. Ośrodek rozpoczął w/w procedurę w celu zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu
Gminy Namysłów od stycznia 2021 roku.

Projektodawca: Burmistrz

KJ
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