
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/166/17 

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU 

z dnia 31 maja 2017 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących 

schroniskami dla bezdomnych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1. i 5 w zw. z art. 51 ust. 4 ustawy  

z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.930 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Bisztynku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla 

bezdomnych udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bisztynek. 

2. Za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku mieszkaniec jest obowiązany do ponoszenia częściowych 

kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów, na zasadach określonych 

w niniejszej uchwale. 

§ 2. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania miały na terenie Gminy Bisztynek, nie posiadającym 

własnego źródła dochodu. 

2. Osoby dysponujące własnym dochodem, ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zgodnie 

z tabelą z § 3 niniejszej uchwały. 

§ 3. Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych  ustala się następująco: 

Dochód na osobę zgodnie z kryterium 

dochodowym określonym w art.8 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Procentowa (%) wysokość miesięcznej odpłatności, 

naliczanej od kwoty kosztów utrzymania 

mieszkańca w danym ośrodku wsparcia 

do 100 % Bez odpłatności 

powyżej 100 % do 120 % 20% 

powyżej 120 % do 160 % 40% 

powyżej 160 % do 200 % 50 % 

powyżej 200 % do 240 % 70 % 

powyżej 240 % do 300 % 90 % 

powyżej 300% 100 % 

§ 4. 1. Odpłatność ustala się na czas określony za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu. 

2. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza 

się dzieląc kwotę odpłatności wynikającą z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni 

pobytu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zbigniew Drozdowski 
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