
UCHWAŁA NR 178/XXXVII/2022 
RADY GMINY PACYNA 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie  ustalenia szczegóływych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 w późniejszymi zmianami) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą jest Gmina 
Pacyna. 

§ 2. Osoby bezdomne ponoszą odpłatność za pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych 
lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi według poniższych zasad: 

Miesięczny dochód osoby/rodziny 
wyrażony w % w stosunku do kryterium 

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

Wysokość odpłatności 
w schronisku dla osób 

bezdomnych w stosunku do 
uzyskiwanego dochodu 

Wysokość odpłatności 
w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi w stosunku do 

uzyskiwanego dochodu 

do 100% 30% 50% 

powyżej 100% do 180% 33% 60% 

powyżej 180% do 200% 40% 65% 

powyżej 200% do 230% 50% 70% 

powyżej 230% do 250% 70% 80% 

powyżej 250% 100% 100% 

§ 3. 1. Ustala się odpłatność za każdy miesiąc faktycznego pobytu osoby bezdomnej w schronisku. 

2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie za każdy 
dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

3. Różnicę między rzeczywistym kosztem pobytu osoby bezdomnej w schronisku 
a odpłatnością wnoszoną przez osobę, której przyznano świadczenie ponosi Gmina Pacyna. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba bezdomna, której przyznano pomoc 
w formie opłacenia pobytu w schronisku, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać 
zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017r. 
w sprawie odpłatności osób bezdomnych za pobyt w schronisku. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Maria Obidowska 
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UZASADNIENIE 

Art. 48a ustawy o pomocy społecznej wyróżnia trzy rodzaje udzielenia pomocy w formie 
schronienia: ogrzewalnia, noclegownia i schronisko dla bezdomnych oraz schronisko dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Ponadto art. 97 ww. ustawy daje możliwość pobierania 
odpłatności za pobyt w schronisku w sytuacji jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego z zastrzeżeniem, że opłata nie 
może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w 
rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu. 
 
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej rada 
gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.  
 
W myśl art. 51 ust. 4 i 5 przedmiotowej ustawy schronisko dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi oraz schronisko dla osób bezdomnych zalicza się do ośrodków wsparcia. 
 
Projekt uchwały dotyczy osób bezdomnych korzystających ze schroniska dla osób bezdomnych i 
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Udzielenie schronienia, zapewnienie 
posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o 
charakterze obowiązkowym, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 opisanej ustawy. 
 
Projekt uchwały reguluje zasady odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, których 
dochód wynosi poniżej bądź też przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej 
lub osoby pozostającej w rodzinie określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie 
uchwała uzależnia wysokość ponoszonej odpłatności od posiadanego dochodu, co pozwala na 
zróżnicowanie odpłatności w zależności od sytuacji majątkowej osoby. Proponowane w uchwale 
zasady odpłatności, zachowują równowagę pomiędzy kosztami ponoszonymi w celu realizacji zadań 
obowiązkowych gminy (dbałość o stan finansów publicznych), a możliwościami osób 
korzystających z pomocy. Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację 
zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.  
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
 
 
 
 
 Przewodnicząca Rady Gminy 

  
Maria Obidowska 
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