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UCHWAŁA NR LIX/   /2022 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych i 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 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 5, w związku z art. 51 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udzielenie tymczasowego schronienia 
w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

§ 2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, o których mowa w § 1, ustalana jest według określonych niżej 
zasad: 

1) schronisko dla osób bezdomnych 

Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie wyrażony w stosunku procentowym do kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt w 
schronisku wyrażona procentowo w 
stosunku do pełnego miesięcznego 
kosztu pobytu 

1 powyżej 0% - do 50 % powyżej 0% - do 5 % 
2 powyżej 50% - do 100% powyżej 5% – do 10%  
3 powyżej 100% - do 150% powyżej 10% - do  35% 
4 powyżej 150% - do 200% powyżej 35% - do 50% 
5 powyżej 200% - do 250% powyżej 50% - do 75% 
6 powyżej 250% powyżej 75% - do 100% 

2) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie wyrażony w stosunku procentowym do kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt w 
schronisku wyrażona procentowo w 
stosunku do pełnego miesięcznego 
kosztu pobytu 

1 powyżej 0% - do 50 % powyżej 0% - do 10 % 
2 powyżej 50% - do 100% powyżej 10% – do 20%  
3 powyżej 100% - do 150% powyżej 20% - do  35% 
4 powyżej 150% - do 200% powyżej 35% - do 50% 
5 powyżej 200% - do 250% powyżej 50% - do 65% 
6 powyżej 250% powyżej 65% - do 80% 

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku, gdy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę za pobyt oblicza się dzieląc 
miesięczną kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni faktycznego pobytu 
w schronisku. 
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§ 4. Sposób i termin wnoszenia należności tytułem odpłatności za pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych 
i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi określa decyzja administracyjna. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/256/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rady gmin są zobowiązane 
do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy społecznej obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi został 
rozszerzony o osoby, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Zmieniona regulacja 
przesądza o obowiązku uwzględnienia wskazanej kategorii osób w treści zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schroniskach, jak też o potrzebie dostosowania dotychczas obowiązujących zasad, w rozważanym zakresie, 
do dodanego unormowania ustawy. 

W świetle powyższego konieczne jest uchylenie uchwały nr XXVI/256/08 Rady Gminy Gniezno z dnia 
24 października 2008 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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