
UCHWAŁA NR XXXII/295/2021 
RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3) i pkt 12), art. 48-48a, art. 51 ust. 4-5, art. 53, 
art. 97 ust. 1-1a i ust. 5, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020r., 
poz. 1876 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (w tym 
w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) oraz 
mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, dla których właściwa 
miejscowo do rozpoznania sprawy dotyczącej świadczenia z pomocy społecznej, w myśl art. 101 ustawy o pomocy 
społecznej jest Gmina Krzykosy. 

§ 2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (nie dotyczy schronisk dla osób bezdomnych oraz schronisk 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) i mieszkaniach chronionych ustala się zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. 
 

Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej 
lub na osobę w rodzinie,  

wyrażona w % w stosunku do kryterium dochodowego,  
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

 
Odpłatność osoby za pobyt określona % 

w stosunku do dochodu 

1. do 100%  nieodpłatnie 
2. powyżej 100% do 150%  do 30% 
3. powyżej 150% do 200%  powyżej 30% do 50% 
4. powyżej 200% do 250%  powyżej 50% do 70% 
5. powyżej 250%  powyżej 70% do 100% 

§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Odpłatność osoby bezdomnej za pobyt określona % 

w stosunku do dochodu Lp. 
 

 
Wysokość dochodu osoby bezdomnej,  

wyrażona w %  
w stosunku do kryterium dochodowego, 

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

 
w schronisku dla osób 

bezdomnych 

w schronisku dla osób 
bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi 
1. do 100%  do 30% do 50% 
2. powyżej 100% do 150%  powyżej 30% do 40% powyżej 50% do 60% 
3. powyżej 150% do 200%  powyżej 40% do 60% powyżej 60% do 70% 
4. powyżej 200% do 250%  powyżej 60% do 80% powyżej 70% do 80% 
5. powyżej 250%  powyżej 80% do 100% powyżej 80% do 100% 

§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia (w tym schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) i mieszkaniach chronionych: 

1. ustala się za dany pełny miesiąc kalendarzowy; 

2. w przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się 
proporcjonalnie do ilości dni faktycznego pobytu w danym miesiącu; 

3. nie może przekroczyć kwoty miesięcznego kosztu pobytu w tych placówkach; 

4. wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach, w terminie wskazanym 
w decyzji administracyjnej. 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr X/106/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla 
osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu 
Gminy Krzykosy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jankowiak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXII/295/2021 

RADY GMINY KRZYKOSY 

Z DNIA 25 LISTOPADA 2021 R. 

 

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020r., 
poz. 1876 ze zm.), Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 
W myśl art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając 
przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.” Stosownie do art. 97 ust. 1a ww. 
ustawy „w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na 
osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.” 

 
W związku z powyższym, Rada Gminy Krzykosy realizując swoje kompetencje w myśl art. 97 ust. 5 

ustawy o pomocy społecznej, w niniejszej uchwale spełnia wymóg szczegółowości w zakresie 
samodzielnego doboru kryteriów odpłatności. Ponoszenie odpłatności jest uzależnione od dochodu osoby, 
na co wyraźnie wskazuje regulacja art. 97 ust. 1-1a ww. ustawy. 
 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy 
  

Krzysztof Jankowiak 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 01638F9F-9F77-4A54-B1F7-A8583B2771F2. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 1
	Paragraf 4 Ustęp 2
	Paragraf 4 Ustęp 3
	Paragraf 4 Ustęp 4

	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7

	Uzasadnienie



