
 

 

UCHWAŁA NR XXX/181/16 

RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 

udzielających schronienia osobom bezdomnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

2016 r. poz. 930) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających 

schronienia osobom bezdomnym. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium na osobę 

w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

2) odpłatność - jest to kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodkach wsparcia, uwzględniając przyznany 

zakres usług; 

3) osoba bezdomna - osoba bezdomna w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, 

4) ośrodek wsparcia - noclegownie, hostele, przytuliska i schroniska dla osób bezdomnych i pozbawionych 

schronienia oraz osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej 

opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych; 

5) pobyt - okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia, określony w decyzji administracyjnej. 

§ 3. Pobyt w ośrodku wsparcia jest nieodpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego. 

§ 4. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność 

w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Wysokość odpłatności ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia. 

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 

opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 4 przez liczbę 

dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Dariusz Marek Duczek 

 

 

 

Załącznik  

do Uchwały Nr XXX/181/16 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

Tabela odpłatności za pobyt osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia. 

 

Procentowy stosunek dochodu osiągniętego przez osobę 

bezdomną do kryterium dochodowego 

Opłata osoby bezdomnej za ośrodek 

wsparcia 

Do 100 % kryterium dochodowego bezpłatnie 

Powyżej 100 % kryterium dochodowego 70 % dochodu osoby bezdomnej 
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