
Projekt 

          UCHWAŁA NR …… 

                                                      RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia ……………… 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/311/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia  

28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadły na terenie Gminy Piekoszów 

                         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), w związku 

z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a, art.51, art. 97 ust. 1, 1a i 5,   i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507, 1622, 1690), Rada Gminy Piekoszów uchwala co 

następuje:  

    § 1. W uchwale Nr XLVI/311/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce 

zameldowania posiadły na terenie Gminy Piekoszów wprowadzanie następujące zmiany:  

Do § 5  dodaje się 

- ust. 1 w brzmieniu : Dla osób bezdomnych kierowanych do schronisk dla osób bezdomnych, których 

dochód nie przekracza kryterium dochodowe, ustala się miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku 

w wysokości 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby 

skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych. 

- ust. 2 w brzmieniu : Dla osób bezdomnych kierowanych do schronisk dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi, których dochód nie przekracza kryterium dochodowe, ustala się miesięczną odpłatność 

za pobyt w schronisku w wysokości 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę 

w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

    § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie 

 

Niniejszy projekt uchwały określa zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osób 

kierowanych, gdy ich dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego  ustawy o pomocy 

społecznej. 

 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, należy udzielanie schronienia, zapewnienie 

posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Zgodnie z zapisami art. 48 ustawy osoba 

lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.  

Art. 48a ustawy stanowi, że udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego 

schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi oraz, że schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, 

które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na 

wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. 

Odpłatność dotyczy osób bezdomnych  kierowanych decyzjami administracyjnymi do schronisk lub 

schronisk z usługami opiekuńczymi. Schroniska te są ośrodkami wsparcia w rozumieniu ustawy o 

pomocy społecznej. Zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej – 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 (tj. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli 

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego). 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.  

 Zgodnie z zapisami art. 97 ust. 1 i 5 ustawy, opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala 

podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług, 

a szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia określa rada gminy.  

 

W związku ze zmianą przepisów zachodzi potrzeba dostosowania obowiązującej Uchwały  

Nr XLVI/311/2017 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom 

tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania 

posiadły na terenie Gminy Piekoszów do zapisów ustawy o pomocy społecznej. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


