
UCHWAŁA NR XVI/138/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla 
osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) , art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej tj.  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2147 ze zm.), Rada Gminy Kawęczyn uchwala,  co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia przez osoby zainteresowane, dla których właściwa jest 
Gmina Kawęczyn, odpłatności za świadczenia udzielane w formie schronienia w ośrodkach wsparcia – 
schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

§ 2. Osoba zainteresowana ponosi odpłatność za pobyt  w następujących granicach: 

Wskaźnik odpłatności za pobyt  
wyrażony w procentach 

Lp. Dochód osoby zainteresowanej 
samotnie gospodarującej oraz na jedną 

osobę w rodzinie w stosunku do  
kryterium dochodowego,                  o 

którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 
12.03.2004 r. o pomocy społecznej 

wyrażony w procentach 

 

1. do 100% od 10% do 20% 
 

dobowej stawki odpłatności za dobowy koszt 
utrzymania osoby zainteresowanej 

2. Powyżej 100% do 150% od 20% do 30% 
dobowej stawki odpłatności za dobowy koszt 

utrzymania osoby zainteresowanej 
3. Powyżej 150% do 175% od 30% do 50% 

dobowej stawki odpłatności za dobowy koszt 
utrzymania osoby zainteresowanej 

4. Powyżej 175% do 200% od 50% do 75% 
dobowej stawki odpłatności za dobowy koszt 

utrzymania osoby zainteresowanej 
5. Powyżej 200%  od 75% do 100% 

dobowej stawki odpłatności za dobowy koszt 
utrzymania osoby zainteresowanej 

§ 3. 1. Pełny koszt pobytu osoby zainteresowanej w ośrodku wsparcia stanowi iloczyn dobowej stawki 
odpłatności za pobyt obowiązującej w schronisku odpowiadającej dobowemu kosztowi utrzymania osoby 
zainteresowanej, liczby dni pobytu osoby zainteresowanej   oraz przyjętego wskaźnika odpłatności określonego 
w tabeli powyżej. 

2. Odpłatność za pobyt osoby zainteresowanej w schronisku ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy 
faktycznego pobytu w schronisku. W przypadku pobytu w schronisku , obejmującego niepełny miesiąc 
kalendarzowy, odpłatność ustala się proporcjonalnie do ilości dni pobytu w schronisku w danym miesiącu 
kalendarzowym. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XVI/138/2020
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia –
schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi

Świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej jest m. in. schronienie. Zgodnie z przepisem
art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielanie schronienia osobom tego
pozbawionym. Zgodnie natomiast z przepisem art. 51 ust. 4 i ust. 5 powołanej ustawy, schroniska
dla osób bezdomnych, w których świadczone są usługi opiekuńcze, jak też schroniska dla osób
bezdomnych pomimo nieświadczenia w nich usług opiekuńczych zaliczają się do ośrodków
wsparcia. Zgodnie z przepisem art. 97 ust. 1 powołanej ustawy, opłatę za pobyt w ośrodkach
wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany
zakres usług. Za pobyt w ośrodku wsparcia skierowana osoba bezdomna ponosi odpłatność (art.97
ust.1a).
Celem niniejszej Uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych, do czego ustawowe upoważnienie posiada Rada Gminy.
Ustalone niniejszą Uchwałą zasady ponoszenia odpłatności będą stanowiły podstawę ustalenia
przez podmiot kierujący osobę bezdomną do schroniska, w uzgodnieniu z osobą skierowaną,
wysokości opłaty za świadczoną usługę.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy ocenić jako uzasadnione i
konieczne.
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