
 

UCHWAŁA NR XV/83/2019 

RADY GMINY SADOWNE 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 

 
 
  

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 17 ust.1 pkt 3, art. 36 ust. 2 lit. I, art. 97 ust. 1, 

ust. 1a, ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4, ust. 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 

 Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym 

schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Sadowne. 
 

 

§ 2. 

1. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku 

dla osób bezdomnych przysługuje odpłatnie osobom bezdomnym, o których mowa w art.6 pkt.8 ustawy  

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

2. Osoby bezdomne, których dochód nie przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego, ponoszą 

odpłatność za pobyt w schronisku nie wyższą niż 30% miesięcznego dochodu osoby w rozumieniu 

przepisów ustawy o pomocy społecznej.  

3. Osoby bezdomne, których dochód przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność 

za pobyt w schronisku nie wyższą niż 70% miesięcznego dochodu osoby w rozumieniu przepisów ustawy 

o pomocy społecznej.  

4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w schronisku: w przypadku pobytu 

obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym 

miesiącu. 

5. Osobę bezdomną, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego można zwolnic z całości lub części 

opłaty za pobyt w schronisku w przypadku gdy: 

- osoba bezdomna posiada udokumentowane wydatki związane ze stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym, 

- wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności stwierdzone prze pracownika socjalnego w wywiadzie 

środowiskowym przeprowadzonym na tę okoliczność. 

 6.  Wpłaty należności, o których mowa w ust. 2 i 3 w rozliczeniu miesięcznym osoba skierowana do 

schroniska dokonuje w sposób określony w decyzji administracyjnej. 

 

§ 3. 

W przypadku, gdy pomoc w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych             

udzielana jest osobie bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest inna gmina, niż 

Gmina Sadowne, gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej jest zobowiązana 

do zwrotu kosztów za pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych w wysokości poniesionych 

kosztów przez gminę. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne 
 
                                                                                                                     Tomasz Szymanik



 


