
 
 

UCHWAŁA NR VII/51/2020 
RADY GMINY OSIELSKO 

z dnia 15 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 
i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 
i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) dochód- dochód ustalony zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; 

2) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej albo kryterium dochodowe 
na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej; 

3) odpłatność – kwotę opłaty za pobyt jednej osoby w placówce; 

4) osoba samotnie gospodarująca- osobę, o której mowa w art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 200r. 
o pomocy społecznej; 

5) osoby w rodzinie- osoby, o której mowa w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej; 

6) schronisko dla osób bezdomnych – schronisko, o którym mowa w art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 
200r. o pomocy społecznej; 

7) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi- schronisko, o którym mowa w art. 48a ust. 2b 
ustawy z dnia 12 marca 200r. o pomoc społecznej. 

§ 3. Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
jest odpłatny dla wszystkich osób posiadających dochód, w tym dla osób posiadających dochód 
nieprzekraczający kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej albo dla osoby w rodzinie. 

§ 4. 1.  Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych wynosi miesięcznie: 

1) do 30 % dochodu osoby albo osoby w rodzinie skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, ale 
nie więcej  niż, miesięczny koszt utrzymania osoby w schronisku dla osób bezdomnych; 

2) do 50 % dochodu osoby albo osoby w rodzinie skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi, ale nie więcej niż, miesięczny koszt utrzymania osoby w schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 września 2020 r.

Poz. 4445



2. W przypadku pobytu w okresie krótszym niż miesiąc, odpłatność wskazana w ust. 1 pkt 1 i 2 naliczana 
jest w stawce dziennej, proporcjonalnie do liczby dni pobytu w schronisku dla osób bezdomnych albo 
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

§ 5. Opłaty za pobyt w placówkach dokonywane są z dołu na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Osielsku i stanowią dochód Gminy Osielsko. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr I/6/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Benedykt Leszczyński 
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