
 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/220/2021 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku  

dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

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, 1378), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1a, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369) uchwala się, co następuje: 

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

bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanym dalej „Schroniskiem”. 

§ 2. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalana jest według następujących zasad: 

1. Odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, gdzie koszt pobytu za jedną dobę wynosi 

30,00 zł: 

Lp.  Dochód osoby przebywającej 

w schronisku, określony procentowo według 

kryterium dochodowego, o którym mowa  

w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach za pobyt  

w schronisku od ceny jednej doby kosztu pobytu 

w schronisku 

1. do 100% nie więcej niż 30% 

2. powyżej 100% do 150% powyżej 30% do 60% 

3. powyżej 150% do 200% powyżej 60% do 90% 

4. powyżej 200% powyżej 90% do 100% 

2. Odpłatności za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi, gdzie koszt pobytu za jedną dobę wynosi 

73,33 zł: 

Lp. Dochód osoby przebywającej 

w schronisku, określony procentowo według 

kryterium dochodowego , o którym mowa  

w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach za pobyt  

w schronisku od ceny jednej doby kosztu pobytu 

w schronisku  

1. do 100% nie więcej niż 50% 

2. powyżej 100% do 150% powyżej 50% do 60% 

3. powyżej 150% do 200% powyżej 60% do 90% 

4. powyżej 200%  powyżej 90% do 100% 
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§ 3. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 

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

liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

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

pobytu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/141/2020 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  

lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Edward Białek 
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