
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/305/17 

RADY MIEJSKIEJ W NISKU 

z dnia 21 sierpnia 2017 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 w zw. z art. 41 ust.1 i art. 42  ustawy o samorządzie 

gminnym (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn . zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 97 ust. 1 i 5, w zw. 

z art. 51 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 

z późn. zm.) Rada Miejska w Nisku uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Określenia użyte w niniejszej Uchwale oznaczają: 

1) osoba bezdomna- osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie 

praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu 

przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na 

pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania, zgodnie z dyspozycją art. 6 pkt. 8 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 

2) kryterium dochodowe- kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe 

na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z dyspozycją art. 8 ust.1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej; 

3) pełny koszt pobytu- wysokość pełnego dziennego pobytu w schronisku dla bezdomnych; 

4) schronisko- schronisko dla osób bezdomnych, które zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały 

kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie 

aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, stosownie do treści 

art. 48a ustawy o pomocy społecznej; 

5) kontrakt socjalny- pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia 

i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających 

do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny; zgodnie z treścią art. 6 pkt. 6 ustawy 

o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Średniomiesięczny koszt pobytu w schronisku osoby bezdomnej ustala podmiot prowadzący dane 

schronisko. 

2. Kwotę odpłatności za pobyt w schronisku ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku 

w uzgodnieniu z osobą kierowaną, mając na uwadze jej sytuację materialną i przyznany zakres usług. 

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

w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód 

nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.   

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 września 2017 r.

Poz. 3083



2. Za zgodą osoby ubiegającej się o umieszczenie w schronisku dla  osób bezdomnych  spełniającej 

warunki określone w punkcie 1 , może zostać ustalona dobrowolna opłata za pobyt w placówce, szczególnie 

wówczas, gdy schronisko zapewnia całodzienne wyżywienie 

3. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie 

pobytu w schronisku dla osób bezdomnych udzielana jest odpłatnie. Miesięczna odpłatność za pobyt nie może 

być wyższa niż 70 % miesięcznego dochodu osoby w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz 

nie może przekraczać 100% miesięcznego kosztu pobytu osoby w schronisku. 

3. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność za pobyt 

w schronisku ustala się dzieląc miesięczną kwotę odpłatności przez liczbę dni w miesiącu i mnożąc przez 

liczbę dni pobytu. 

§ 5. 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 Nisko, gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej jest zobowiązana 

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

kosztu pobytu. 

§ 6. 1.  Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się na dany miesiąc 

kalendarzowy, według iloczynu stawki dziennego kosztu pobytu jednej osoby przez ilość dni faktycznego jej 

pobytu w schronisku oraz ilości osób.  

2. Odpłatność za pobyt  w schronisku dla  osób bezdomnych wnoszona przez osobę kierowaną 

do schroniska nie może przekraczać dochodu tej osoby, jak również kwoty miesięcznego kosztu pobytu 

w danym schronisku. 

3. W przypadku braku współpracy osoby kierowanej do schroniska, przejawiające się m.in. 

niedostarczeniem dokumentów koniecznych do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w schronisku, 

odpłatność może zostać ustalona w wysokości pełnego kosztu pobytu. 

4. Ustaloną opłatę za pobyt w schronisku osoby do niego skierowane wnoszą na rachunek bankowy 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w terminie określonym w decyzji administracyjnej. 

§ 7. 1. Przyznanie pomocy w formie udzielenia schronienia- tymczasowego miejsca pobytu w schronisku 

dla osób bezdomnych, wysokość odpłatności za pobyt oraz sposób płatności, ustalane są indywidualnie 

w decyzji wydanej na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego, oraz zawartego 

kontraktu socjalnego po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego. 

2. Decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy społecznej w  formie udzielenia schronienia poprzez 

przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych wydaje Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nisku. 

§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba bezdomna, której przyznano pomoc w formie 

tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, na jej wniosek, na wniosek jej rodziny 

lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać zwolniona przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nisku- całkowicie lub częściowo- z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych. 

2. Zwolnienie z opłaty za pobyt może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w oparciu 

o udokumentowanie konieczności ponoszenia kosztów: zakupu leków, specjalistycznych badań lekarskich, 

pozostawania w specjalistycznym leczeniu, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego poniesienia znacznych strat 

materialnych w wyniku zdarzenia losowego. 

3. Zwolnienie z opłaty nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości trzymiesięcznego pełnego 

kosztu pobytu w schronisku. 

4. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie 

udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
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§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

Waldemar Ślusarczyk 
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