
UCHWAŁA NR XI/100/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz  
art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 
1622 i 1690)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy miasta Chełmży 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.  

§ 2. 1. Do ustalenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych, 
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz mieszkaniach chronionych stosuje się 
wskaźniki określone w poniższej tabeli:

Wysokość odpłatności osoby za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu 
chronionym wyrażona w %, liczona od  jej dochodu, nie więcej niż 
całkowity koszt pobytu                 

Dochód osoby lub na osobę w 
rodzinie wyrażony w %  w 
stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 
8 ust. 1 pkt 1 o 2 ustawy o 
pomocy społecznej 

Schronisko dla osób 
bezdomnych

Schronisko dla osób 
bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi

Inne ośrodki 
wsparcia oraz 
mieszkania 
chronione

do 100%  30% 50% nieodpłatnie
powyżej 100% do 150% 50% 60% 50%
powyżej 150% do 200% 75% 80% 75%
powyżej 200% do 250% 85% 90% 85%

powyżej 250%   100%                100%   100%

2. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych jest miesięczny koszt pobytu w danym ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, do którego 
osoba została skierowana oraz dochód posiadany przez osobę skierowaną do ośrodka wsparcia lub mieszkania 
chronionego.             

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/225/14/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 1616).
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/100/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.

Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy
miasta Chełmży, w tym osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, należy m.in. udzielanie schronienia osobom tego
pozbawionym.

Przyjęcie uchwały w tym zakresie wynika z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie
którego, rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W myśl art. 51 ust. 4 i 5 wyżej
wymienionej ustawy, schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi zalicza się do ośrodków wsparcia.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła zapis określony w art. 97 ust. 1a, regulujący na
nowych zasadach odpłatność osób bezdomnych skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych albo
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wobec tego, na mocy przedmiotowego
przepisu, osoby bezdomne są zobowiązane do ponoszenia odpłatności także w sytuacji, kiedy ich dochód
nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego.

Mając na względzie powyższe, przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Id: 591A50F5-E7E2-45CB-AB28-331B07785991. Podpisany Strona 1




