
UCHWAŁA NR XVII/143/20 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 16 lipca 2020 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. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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, 1690, 1818 i 2473) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy miasta Chełmży 
w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi oraz mieszkaniach chronionych.  

§ 2. 1.   Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych, 
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz mieszkaniach chronionych ustalana jest 
zgodnie ze wskaźnikami określonymi w poniższej tabeli: 

 
Wysokość miesięcznej odpłatności osoby wyrażona w % w stosunku 
do jej dochodu, nie więcej niż całkowity koszt pobytu  

Dochód osoby/rodziny w 
stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w 
art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o 
pomocy społecznej  

Schronisko dla 
osób bezdomnych 

Schronisko dla osób 
bezdomnych z 
usługami 
opiekuńczymi 

Inne ośrodki wsparcia 
oraz mieszkania 
chronione 

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

powyżej 250%  do 100% do 100% do 100% 

2.  Wysokość miesięcznego kosztu pobytu osoby w ośrodku wsparcia - zwanego kwotą bazową, określa 
podmiot prowadzący ośrodek. 

3.  Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych 
i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych ustala się za okres 
miesiąca kalendarzowego. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc kalendarzowy, odpłatność jest 
ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu, dzieląc kwotę odpłatności wynikającą z § 
2 ust. 1 przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.    

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 4. Traci moc 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 (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 XVII/143/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2020 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. Jednocześnie w orzecznictwie i protokołach pokontrolnych jednostek
nadrzędnych pojawiają się postulaty dotyczące przyjęcia pożądanego kształtu zapisów uchwały organu
stanowiącego gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych. Utrwalił się pogląd, ażeby w tych uchwałach zakreślić jedynie granice
odpłatności za pobyt, np. w sposób widełkowy, a nie określać w sposób sztywny wysokości opłaty, stąd
konieczność przygotowania nowej uchwały.

Mając na względzie powyższe przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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