
UCHWAŁA NR IV/34/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 
994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 51 ust. 4 i 5 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 i poz. 1693) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu miasta i gminy 
Radzyń Chełmiński w ośrodkach wsparcia. 

§ 2. 1. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w ośrodkach wsparcia 
przysługuje odpłatnie osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie 
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę 
w rodzinie do kryterium dochodowego. 

 Odpłatność w procentach dobowego kosztu utrzymania 
osoby w ośrodku wsparcia.

do 100 % Bezpłatnie
powyżej 100 % do 150 % 80 %
powyżej 150 % do 200 % 85%
powyżej 200 % do 250 % 90%
powyżej 250 % 100%

§ 3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia a w przypadku pobytu 
obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Obowiązek udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie 
tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach 
do tego przeznaczonych. Osoby bezdomne z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński mają zapewnione 
schronienie w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Za pobyt w ośrodkach wsparcia osoby 
bezdomne nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Brak jest natomiast uregulowań prawnych dotyczących wysokości 
odpłatności za pobyt w przypadku osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe. Istnieje zatem 
potrzeba ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób 
bezdomnych. Zgodnie z zapisem ustawowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala, w zakresie zadań własnych rada gminy w drodze 
uchwały. Zasadnym jest uchwalenie zasad odpłatności w brzmieniu jak w niniejszej uchwale. 
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