
 

              

                                               UCHWAŁA NR …............../2020 

                                               RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

     z dnia …...2020 roku 

 

 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku 

dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 z póź. zm.) oraz art. 17 ust.1,pkt.3 ,art. 48a ust.1,2,2a,i 2b, 

art.51 ust.1, art.97 ust.1,1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 

2019r. poz.1507 z późn.zm.)   uchwala się , co następuje : 

 

§1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych i osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 

§2.Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) osoba bezdomna- osoba ,o której mowa w art.6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej ,zwanej dalej 

u.p.s.; 

2) kryterium dochodowe -kryterium , o którym mowa w art. 8 ust.1 u.p.s.; 

3) dochód-dochód, o której mowa w art.8 ust.3-13 u.p.s.; 

4) stawka dobowa- kwota obejmująca dobowe koszty: pobytu,wyżywienia, usług opiekuńczych itp.; 

5) odpłatność -miesięczna kwota opłaty za pobyt jednej osoby w schronisku dla osób bezdomnych 

lub bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 

§ 3.1.Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku z usługami opiekuńczymi jest 

odpłatny. 

2.Miesięczna opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych stanowi iloczyn dobowej stawki i 

liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w % ,o którym mowa w tabeli. 

3.Miesięczna opłata za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi stanowi iloczyn dobowej 

stawki i liczby dni pobytu oraz wskaźnika ustalonego w % ,o którym mowa w tabeli. 

 

§4.1.Odpłatność w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi, ustala się zgodnie z tabelą: 

 

Dochód osoby bezdomnej w 

stosunku do kryterium 

dochodowego 

Odpłatność osoby bezdomnej jak% jej dochodu w stosunku 

do dobowej stawki za pobyt 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

Schronisko dla osób 

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

do 100 % 30% 50% 

pow.100% do 200% 50% 55% 

pow. 200% do 300% 60% 60% 

pow.300% 70% 70% 

 

 

 



 

2.Odpłatność ustalona zgodnie z ust.1 nie może przekroczyć 70% dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny osoby bezdomnej – nie więcej jednak 100% kosztów pobytu osoby 

bezdomnej. 

3. Pozostałą kwotę odpłatności ponosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. 

 

§5.1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w schronisku dla 

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

2.W przypadku, gdy pobyt w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 

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

liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

 

§6.1.Sposób wnoszenia opłaty za pobyt w schronisku określa się w decyzji kierującej do placówki. 

2.W przypadku, gdy pomoc w formie tymczasowego schronienia w schronisku udzielona jest 

osobie bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest inna gmina niż 

Gmina Miasta Lipna, gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby bezdomnej jest 

zobowiązana do zwrotu kosztów za pobyt osoby bezdomnej w schronisku, do wysokości pełnego 

kosztu pobytu. 

 

§7.Traci moc Uchwała rady Miejskiej w Lipnie NR XXXV/252/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla  

bezdomnych realizujących zadanie własne Gminy Miasta Lipna. 

 

§ 8 Traci moc Uchwała rady Miejskiej w Lipnie NR XXXVI/258/2017 z dnia 27 września 2017r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 

bezdomnych realizujących zadania własne Gminy Miasta Lipna. 

 

§ 8.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna i p.o Dyrektorowi Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. 

 

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

Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

 

 


