
 

 

UCHWAŁA NR VIII/67/19 

RADY MIASTA PIŁY 

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. 

poz.506), art. 97 ust. 5 w zw. z art.51 ust. 4 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 

Dz.U. z 2018r. poz.1508 ze zm. Dz.U. z 2018r. poz.1358, poz.2192, poz.2354, poz.2529, Dz.U. z 2019r. 

poz.271) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: 

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

osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

§ 2. Osoby bezdomne, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie 

o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na zasadach określonych w poniższych tabelach: 

1) Schronisko dla osób bezdomnych 

TABELA 1 

 L

p. 

 Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie wyrażony w stosunku procentowym do kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej 

 Wysokość odpłatności za pobyt 

w schronisku liczona procentowo 

w stosunku do pełnego kosztu 

pobytu 

1. Powyżej 100% do 150% 35% - 55% 

2. Powyżej 150% do 200% Powyżej 55% - 75% 

3. Powyżej 200% do 250% Powyżej 75% - 100% 

4. Powyżej 250% 100% 

2) Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

TABELA 2 

 L

p. 

 Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie wyrażony w stosunku procentowym do 

kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej 

 Wysokość odpłatności za pobyt 

w schronisku z usługami opiekuńczymi 

liczona procentowo w stosunku do 

pełnego kosztu pobytu 

1. Powyżej 100% do 150% 20% - 30% 

2. Powyżej 150% do 250% Powyżej 30% - 50% 

3. Powyżej 250% do 350% Powyżej 50% - 80% 
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4. Powyżej 350% do 450% Powyżej 80% - 100% 

5. Powyżej 450% 100% 

§ 3. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi ustala się za okres miesiąca kalendarzowego, a w przypadku pobytu obejmującego 

niepełny miesiąc kalendarzowy odpłatność ustala się proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 4. Opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi wnoszona jest przez osobę zobowiązaną do jej poniesienia do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pile, bądź na rachunek bankowy tego ośrodka, w terminie określonym w decyzji 

administracyjnej, na podstawie której osoba została skierowana do schroniska. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miasta Piły 

(-) Maria Kubica 
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