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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - 
w schronisku dla osób bezdomnych oraz 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 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.), art. 97 ust. 1, 1a, 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a, art. 51 ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla 
osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których właściwą 
miejscowo jest Gmina Miejska Hrubieszów. 

§ 2. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu 
w schronisku przysługuje odpłatnie osobom bezdomnym, o których mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt osoby skierowanej do schroniska przyjmuje się dochód 
tej osoby lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ust.  3 i 4 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Przy ustalaniu opłaty za pobyt w schronisku stosuje się następujące zasady: 

Wysokość odpłatności za pobyt liczona w stosunku 
do dochodu Dochód osoby przebywającej w schronisku określony 

procentowo według kryterium dochodowego, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w schroniska dla 

osób bezdomnych 

w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 
do 100% (włącznie) 30% 50% 
powyżej 100% do 150% 50% 70% 
powyżej 150 % do 200 % 70% 80% 
powyżej 200 % 100% 100% 

§ 4. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

2. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku stanowi iloczyn miesięcznego dochodu oraz procentowego 
wskaźnika odpłatności, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

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. Każdą rozpoczętą przez osobę dobę pobytu w ośrodku wsparcia - dla osób bezdomnych albo schronisku 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi uważa się za dzień jej pobytu. 

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

6. Wpłata należności, o których mowa w ust. 1 w rozliczeniu miesięcznym, osoba skierowana do 
schroniska dokonuje w sposób określony w decyzji administracyjnej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 
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§ 6. Traci moc uchwała nr LVI/419/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 
tymczasowego schronienia osobom bezdomnym (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 3720). 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej udzielanie 
schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym jest zadaniem własnym gminy 
o charakterze obowiązkowym.  

Schronisko dla osób bezdomnych jest jedną z form ośrodków wsparcia (art. 51 ust. 5 ustawy o pomocy 
społecznej). 

Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, zgodnie z art.97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej, jest 
odpłatny.  

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie 
zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 

Delegacja wyrażona w  art.  97 ust. 5 nie zawiera żadnych wytycznych wskazujących na czynniki czy 
kryteria, które powinny być uwzględnione przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 
ustalający szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności. 

Uchwała rady gminy powinna tak kształtować zasady odpłatności, by uwzględniały one zakres 
świadczonych usług i ich koszty.  Jednocześnie wymaga podkreślenia, że organ stanowiący ma ustalić 
zasady ponoszenia opłat, a nie ich sztywną wysokość. 

W projekcie uchwały zaproponowano określenie poziomu odpłatności w zależności od sytuacji 
dochodowej osoby korzystającej z danej formy świadczenia - im wyższy poziom dochodu 
świadczeniobiorcy, tym większa jego partycypacja w kosztach udzielanej pomocy. 

Na terenie miasta funkcjonuje Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Kres”, 
które zapewnia przebywającym tam osobom wyżywienie i schronienie. Od września 2016 r., w myśl zmiany 
przepisów ustawy o pomocy społecznej, udzielenie schronienia osobom bezdomnym następuje poprzez 
przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo w schronisku dla bezdomnych. Z uwagi na fakt, iż 
w/w Stowarzyszenie nie zostało wpisane do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia, 
prowadzonego przez Wojewodę, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie nie  ma możliwości  
kierowania osób bezdomnych do w/w Stowarzyszenia. Osoby korzystające z pomocy w/w 
Stowarzyszenia, przebywają tam dobrowolnie, za zgodą władz Stowarzyszenia. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Hrubieszowie przeprowadza jedynie w miejscu pobytu tych osób wywiady 
środowiskowe i prowadzi pracę socjalną, nie mając możliwości nadzoru i kontroli nad w/w 
Stowarzyszeniem. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w latach ubiegłych kierował osoby bezdomne do 
schronisk dla osób bezdomnych, usytuowanych poza terenem miasta Hrubieszowa (m.in. w Chełmie), 
zgodnie z przepisami prawa.  

Istnieje również potrzeba w roku bieżącym skierowania osób bezdomnych do schronisk dla osób 
bezdomnych, w tym również do schroniska z usługami opiekuńczymi.  

Wypełniając zapisy ustawy o pomocy społecznej, przedkładam powyższy projekt uchwały. 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): JOLANTA LASKOWKA 

p. o. Kierownika MOPS 
  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami wydziałów 
lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D2704B4E-A177-4E14-99A3-B77C06F2C456. Projekt Strona 1



Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

   

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA 
Burmistrz Miasta 
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