
 

 

UCHWAŁA NR XVII/149/2019 

RADY GMINY KSAWERÓW 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 48a, art. 97 ust. 1a i ust. 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507; z 2018 r. poz. 2245; z 

2019 r. poz. 1622, poz. 1690) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych skierowanych przez 

Gminę Ksawerów w ośrodku wsparcia -  schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bez-

domnych z usługami opiekuńczymi, zwanym  dalej "schroniskiem".  

§ 2.  Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:  

1) pobyt – okres całodobowego, tymczasowego przebywania w schronisku ustalony w decyzji administracyj-

nej; 

2) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na 

osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej "u.p.s."; 

3) dochód – dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3 – 13 u.p.s.; 

4) osoba bezdomna – osoba, o której mowa w art. 6 pkt 8 u.p.s.; 

5) odpłatność – kwota opłaty za faktyczny pobyt jednej osoby bezdomnej w schronisku. 

§ 3. Osoby bezdomne ponoszą odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

Lp. 
Dochód osoby/rodziny w % w stosunku do kryterium 

dochodowego 

Wysokość miesięcznej odpłatności wyrażona w % od 

dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w 

rodzinie 

Schronisko dla osób  

bezdomnych 

Schronisko dla osób  

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 
1. do 100% do 30 % do 50 % 
2. powyżej 100% do 120% do 50 % do 60 % 
3. powyżej 120% do 160% do 75 % do 75 % 
4. powyżej 160%   do 100 %  do 100 % 

§ 4. 1.  Odpłatność ustala się za okres miesiąca kalendarzowego pobytu w schronisku. W przypadku pobytu 

obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 
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2. Odpłatność za pobyt w schronisku ustaloną decyzją administracyjną należy uiszczać z góry do dnia  

10 danego miesiąca. 

3. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi jaką ponosi osoba skierowana nie może przekraczać faktycznego kosztu jej pobytu w 

danym miesiącu. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXIII/457/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych 

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 2687) oraz uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Ksawe-

rów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/457/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 

kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku 

dla osób bezdomnych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 2485). 

§ 7. 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3h, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie interne-

towej Urzędu Gminy. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Arkadiusz Jędrzejczyk 
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