
 

 

UCHWAŁA NR IV/34/19 

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w schronisku dla osób bezdomnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  

z terenu Gminy Reńska Wieś. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1. Schronisko - schronisko dla osób bezdomnych w rozumieniu art. 48 a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej, zwanej dalej Ustawą. 

2. Osoba bezdomna - osoba bezdomna w rozumieniu art. 6 pkt 8 Ustawy. 

3. Kryterium dochodowe - odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub 

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 Ustawy. 

4. Pełny koszt pobytu - wysokość pełnego miesięcznego kosztu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych. 

§ 3.1. Pobyt w schronisku jest odpłatny. 

2. Odpłatność jest pobierana w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. 

3. Opłatność za niepełny miesiąc wylicza się w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu. 

4. Odpłatności za pobyt nie ponoszą osoby, których dochód jest równy bądź niższy od kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy. 

5. Wysokość odpłatności za pobyt ustala się w granicach określonych w tabeli poniżej, biorąc pod uwagę 

sytuację materialną oraz osobistą osoby bezdomnej. 

Wysokość dochodu w stosunku  

do kryterium dochodowego o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, 

liczona procentowo w stosunku od pełnego kosztu pobytu  

dla osoby samotnie 

gospodarującej 

dla osoby w rodzinie 

powyżej 100% do 150% 25% 20% 

powyżej 150% do 200% 50% 35% 

powyżej 200% do 250% 75% 65% 

powyżej 250% 100% 100% 
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§ 4.1. Osobę bezdomną, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego można zwolnić z całości lub 

części opłaty za pobyt w schronisku w przypadku, gdy: 

1) osoba bezdomna posiada udokumentowane wydatki związane ze stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym; 

2) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności stwierdzone przez pracownika socjalnego  

w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym na tę okoliczność. 

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku podejmuje Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 

§ 5. Opłata wnoszona przez osobę bezdomną nie może być wyższa od jej dochodu. Pozostała kwotę za 

tymczasowy pobyt w schronisku będzie regulował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi. 

§ 6. Wysokość odpłatności, termin i sposób regulowania opłat za pobyt w schronisku będą określone  

w treści decyzji administracyjnej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Reńska Wieś 

 

Krzysztof Olszowka 
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