
UCHWAŁA NR XX/121/20 
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48, art. 48a ust. 1, art. 51 ust. 5, i art. 97 ust. 1a 
i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1.  Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

§ 2. 1.    Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych jest odpłatny. Gmina pokrywa część kosztów 
stanowiących różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w schroniskach dla osób bezdomnych, 
a opłatą uiszczaną przez osobę umieszczoną w schronisku. 

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w schronisku, w przypadku 
pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym 
miesiącu. 

3. Wysokość miesięcznej odpłatności ustala się po uzgodnieniu z osobą kierowaną uwzględniając jej 
sytuację życiową oraz zakres usług, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2. 

4. Odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi, w zależności od uzyskiwanego dochodu miesięcznego ustala się zgodnie z tabelą: 

Odpłatność osoby bezdomnej jako %jej dochodu w stosunku do dobowej 
stawki jej pobytu w: 

Dochód osoby bezdomnej w 
stosunku do kryterium 

dochodowego w % schronisku dla osób bezdomnych schronisku dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi 

do 100% 30 50 
powyżej 100% do 150% 40 55 
powyżej 150% do 200% 50 60 

powyżej 200% 70 70 

§ 3. 1.    Sposób wnoszenia opłaty za pobyt w schronisku określa się w decyzji kierującej do placówki. 

2. W przypadku, gdy pomoc w formie tymczasowego schronienia w schronisku udzielana jest osobie 
bezdomnej, której ostatnim miejsce zameldowania na pobyt stały jest inna gmina niż Gmina Stary Lubotyń, 
gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej jest obowiązana do zwrotu kosztów 
za pobyt osoby bezdomnej w schronisku, do wysokości pełnego kosztu pobytu. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 
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§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Legacki 
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