
 

 

UCHWAŁA NR LVI/488/18 

RADY MIASTA PRZEWORSKA 

z dnia 27 września 2018 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 2018 r. poz. 994 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 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. 

zm.) 

Rada Miasta Przeworska 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 Miejska Przeworsk. 

§ 2. 1. Pomoc w formie udzielenia tymczasowego miejsca schronienia w schronisku dla osób bezdomnych 

przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 

określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

2. 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. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tj: konieczności ponoszenia kosztów zakupu leków, 

specjalistycznych badań lekarskich itp. osoba bezdomna, której przyznano pomoc w formie tymczasowego 

miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, 

może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych na maksymalny okres 3 – miesięcy. 

4. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za każdy dzień pobytu 

w schronisku. 

5. Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, przy przyjęciu następującego wyliczenia: ilość dni 

pobytu pomnożona przez kwotę pełnego kosztu pobytu. 

6. 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 Miejska Przeworsk, 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. 

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

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku w terminie określonym w decyzji administracyjnej. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Przeworsku. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  Rady 

Miasta Przeworska 

 

 

Tomasz Kojder 
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