
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/205/2021 

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku  

dla osób bezdomnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378) i art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1, 2, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób 

bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanymi dalej „schroniskiem”. 

§ 2. 1. Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt osoby skierowanej do schroniska przyjmuje się dochód tej 

osoby lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Przy ustalaniu opłaty za pobyt w schronisku stosuje się odpowiednio poniższą tabelę: 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych: 

Lp. Dochód osoby skierowanej do schroniska, samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, 

określony procentowo według kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt liczona procentowo 

w stosunku do dochodu 

w schronisku dla osób 

bezdomnych 

w schronisku dla osób 

bezdomnych z 

usługami 

opiekuńczymi 

1. do 100 % 30% 50% 

2. powyżej 100% do 150% 40% 60% 

3. powyżej 150% do 200% 50% 70% 

4. powyżej 200% do 250% 60% 80% 

5. powyżej 250% 100% 100% 

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

2. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku stanowi iloczyn miesięcznego dochodu  oraz procentowego 

wskaźnika odpłatności, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

3. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych nie obejmuje pełnego miesiąca 

kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez 

liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

4. Opłata za pobyt w schronisku nie może być wyższa od kwoty 100% pełnego miesięcznego kosztu pobytu 

oraz nie może być wyższa od dochodu osoby skierowanej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lipca 2021 r.

Poz. 3101



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

Łódzkiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wiesław Czekaj 
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