
UCHWAŁA NR X/116/2019
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1, 
art. 97 ust. 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 
poz. 1622, poz. 1690; z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

§ 2. Opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ponoszą osoby korzystające ze schronienia i jego 
usług.

§ 3. 1. Miesięczną odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się w wysokości wskazanej 
w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały, w odniesieniu do posiadanego przez osobę/rodzinę dochodu 
w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2. Odpłatność za pobyt w schronisku nie może przekraczać rzeczywistego miesięcznego kosztu utrzymania 
osoby bezdomnej w schronisku danego typu, wyliczonego jako iloczyn liczby dni pobytu i  stawki dziennej kosztu 
pobytu w schronisku danego typu.

3. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVIII/455/2018  Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne z terenu Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - 
Szafrańska
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Tabela odpłatności za pobyt w schroniskach zapewniających schronienie  
dla osób bezdomnych  

z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. 
 
 
 

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód rodziny w relacji do kryterium 
dochodowego osoby lub rodziny określonego w 
art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach  

Wysokość odpłatności w procentach dochodu 
osoby skierowanej do schroniska 

Powyżej  Do 
Schronisko dla osób 

bezdomnych 

Schronisko dla osób 
bezdomnych  
z usługami 

opiekuńczymi 

----------------- 100 30 50 

100 150 40 60 

150 200 60 70 

250  70 70 

 

Załącznik do uchwały Nr X/116/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 27 listopada 2019 r.
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UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie
ponoszenia opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (osoba bezdomna – osoba niezamieszkująca
w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie
gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba
niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma
możliwości zamieszkania). Nowelizacja ta wprowadza nowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku. Osoby ponoszą opłatę, nawet jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej.

W związku z tym wnoszę pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
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