
UCHWAŁA NR LII/310/18 

RADY MIEJSKIEJ W GOŚCINIE 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt 

w schronisku dla bezdomnych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j., poz. 2232), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a 

ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769 t.j., 

poz. 38, poz. 1985, poz. 1428 z 2015 r. poz. 1310) Rada Miejska w Gościnie uchwala, co następuje: 

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

z terenu Gminy Gościno. 

§ 2. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób 

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

dochodowego. 

§ 3. 1 Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie 

pobytu w schronisku udziela się odpłatnie, w wysokości określonej zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączni-

ku do niniejszej uchwały, nie więcej jednak niż pełny koszt usługi. 

2. Wysokość odpłatności, termin i sposób odpłatności za pobyt w schronisku będą określone w decyzji ad-

ministracyjnej. 

§ 4. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku ustala się za każdy dzień pobytu w tymże schronisku. 

2. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy, przy przyjęciu następującego wyliczenia: ilość

dni pobytu pomnożona przez kwotę pełnego kosztu pobytu. 

3. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca kalenda-

rzowego odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę 

dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba bezdomna, której przyznano pomoc w formie tym-

czasowego miejsca pobytu w schronisku, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, może zostać 

częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku. 

§ 6. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku podejmuje się 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. Decyzję o zwolnieniu z odpłatności podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Gościnie, określając szczegółowo wysokość kosztów, z których osoba została zwolniona, a w przy-

padku zwolnienia w części opłat określa wysokość pozostałej należności do uiszczenia przez osobę bezdomną. 
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§ 7. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w schronisku można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracow-

nika socjalnego częściowo z tej opłaty, jeżeli: 

1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby lub rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wy-

nika, że osoba lub rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych za-

sad;

2) więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z pomocy w formie pobytu w schronisku dla bezdomnych.

§ 8. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w schronisku można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracow-

nika socjalnego całkowicie z tej opłaty, zwłaszcza ze względu na następujące okoliczności: 

1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby lub rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wy-

nika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad;

2) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej;

3) niepełnosprawności lub długotrwałej choroby powodującej udokumentowany wzrost kosztów utrzymania,

konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

4) inne szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej.

§ 9. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za pobyt w schronisku w przypadku osób w jedno-

osobowych gospodarstwach domowych, za miesiąc, w którym nastąpił zgon osoby bezdomnej. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Barbara Koleśnikow 
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Załącznik do uchwały Nr LII/310/18 

Rady Miejskiej w Gościnie 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

Tabela odpłatności za pobyt w schronisku zapewniającym schronienie dla osób bezdomnych 

z terenu Gminy Gościno 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 

na osobę w rodzinie w procentach kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach dobowego kosztu 

utrzymania osoby bezdomnej w schronisku 

do 100% Nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 20% 

powyżej 150% do 200% 40% 

powyżej 200% do 250% 60% 

powyżej 250% do 300% 80% 

powyżej 300% 100% 
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