
UCHWAŁA NR XXI/162/2016
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: zasad ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Schronisku Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzeszczach

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15, art. 40 ust.2, pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U z 2015r. poz.1515) oraz art.17 ust.1, pkt 3 art. 48 ust.2, art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U z 2015r., poz,163 z późn.zm), Rada Miejska uchwala

§ 1. Zasady ustalania i pobierania odpłatności za pobyt osób bezdomnych w Schronisku z miejscami 
noclegowymi w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXI/209/04 z dnia 26 października 2004 r. w 
sprawie zasad ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Noclegowni Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzeszczach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzeszczach

Ryszard Foks
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                                                                                                                        Załącznik  do uchwały nr XXI/162/2016 

                                                                                                                        Rady Miejskiej w Brzeszczach 

                                                                                                                        z dnia 25.02.2016 

 

Zasady ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Schronisku. 

 

1. Pobyt w Schronisku jest odpłatny. 

2. Przez odpłatnośd należy rozumied opłatę za faktyczny pobyt- schronienie wraz z zakresem świadczeo 

dostępnych w Schronisku. 

3. Osoby bezdomne nie ponoszą odpłatności za pobyt w Schronisku, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie określony w art.8 ust.3 do 13 ustawy o pomocy 

społecznej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej. 

4. Poniższa tabela określa zasady obliczania dziennej odpłatności za pobyt w Schronisku osoby 

bezdomnej: 

 

lp Dochód osoby lub na osobę w rodzinie 
wyrażony w % od kryterium dochodowego 

Dzienna odpłatnośd za pobyt w Schronisku wyrażona w 
% od kwoty bazowej ** 

Osoba samotnie 
gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

                              A                                               B 

1 
 
2 

Do kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie  =  100% 
Do kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej  =  100% 

Nieodpłatnie 
 
nieodpłatnie 

Nieodpłatnie 
 
nieodpłatnie 

3 >  100% ≤  150% 
 

             5%              6% 

4 >  150% ≤  200%              7%              8% 
 

5 >  200%≤  250% 
 

           10%             12% 

6 >  250% 
 

           15%             15% 

 

** za kwotę bazową przyjmuje się 15 % wartości kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej 

W kolumnie A  dochody zaokrągla się do pełnego złotego. 

W kolumnie B odpłatnośd zaokrągla się do pełnych dziesiętnych złotego. 

 

5. Odpłatnośd  za pobyt  w Schronisku należy uiszczad w terminie do dnia 10 danego miesiąca za 

poprzedni miesiąc w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach lub na jego rachunek bankowy. 

6. W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych wywiadem środowiskowym można zwolnid od 

odpłatności  w całości lub części na umotywowany wniosek osoby bezdomnej lub pracownika 

socjalnego w szczególności gdy  sytuacja , w której znalazła się osoba bezdomna spowodowana jest jej 

stanem zdrowia, dużymi wydatkami na leki i leczenie. 

7. Odpłatnośd za pobyt w Schronisku osób bezdomnych posiadających ostatnie zameldowanie na pobyt 

stały poza terenem gminy Brzeszcze, gmina właściwa dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na 

poziomie nie mniejszym niż maksymalna kwota odpłatności wynikająca z liczby porządkowej 6 tabeli 

zamieszczonej w pkt.4 niniejszego załącznika. 

8. Należności z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku stanowią dochód gminy. 
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