
UCHWAŁA NR 104/XXI/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie odpłatności osób bezdomnych za pobyt w schronisku

Na podstawie 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 2019 r. poz. 506, zm. 1309, poz. 1696, poz. i poz. 1815),art. 96 ust. 1, ust. 2 i ust 
4, art. 97 ust. 1 i ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
z terenu miasta i gminy Sanniki.

§ 2. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku 
dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty 
kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie 
pobytu w schronisku udzielana jest odpłatnie, w wysokości określonej zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku 
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 
administracyjnej.

3. Miesięczny koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności ustalane są na podstawie umowy 
zawartej między kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach, a kierownikiem 
schroniska, na terenie którego przebywa osoba skierowana.

§ 4. W przypadku, gdy pomoc w formie tymczasowego schronienia w schronisku, udzielającym schronienia 
osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest inna gmina niż gmina Sanniki, 
gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej jest zobowiązana do zwrotu kosztów za 
pobyt tej osoby w schronisku do wysokości pełnego kosztu pobytu, z zastrzeżeniem §2.

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

2. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy.

3. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca 
kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień rzeczywistego pobytu dzieląc kwotę 
odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni rzeczywistego pobytu.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba bezdomna, której przyznano pomoc w formie 
tymczasowego 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. 

2. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w schronisku podejmuje się po 
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu 
środowiskowego. Decyzje o zwolnieniu z odpłatności podejmuje kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sannikach lub inna osoba upoważniona, określająca szczegółowo wysokość kosztów, z których 
osoba została zwolniona, a w przypadku zwolnienia z części opłat określa wysokość pozostałej należności do 
uiszczenia przez osobę bezdomną.

§ 7. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w schronisku można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika 
socjalnego, częściowo z tej opłaty, jeżeli :

1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby lub rodziny, uwzględniającej najbardziej niezbędne potrzeby 
wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad lub

2) więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z pomocy w formie pobytu w schronisku dla bezdomnych.
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§ 8. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w schronisku można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika 
socjalnego całkowicie z tej opłaty, zwłaszcza ze względu na następujące okoliczności:

1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby lub rodziny, uwzględniającej najbardziej niezbędne potrzeby 
wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad lub

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

3) niepełnosprawność lub długotrwałą chorobę powodującą udokumentowany wzrost kosztów utrzymania, 
konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki

Jerzy Grzegorz Jabłoński
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Załącznik  
do Uchwały Nr 104/XXI/2019 
Rady Miasta i Gminy Sanniki 
z dnia 31 grudnia 2019 r. 

Tabela odpłatności za pobyt w schroniskach zapewniających schronienie dla osób 
bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Sanniki 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie w % kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % dobowego 
kosztu utrzymania osoby bezdomnej  

w schronisku 

Do 100 % Nieodpłatnie 
Powyżej 100% do 150% 50% 
Powyżej 150% do 200% 80% 

Powyżej 200% 100% 
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