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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

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

bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, 

poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku 

dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanych dalej 

„schroniskiem”. 

§ 2. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku ustala się biorąc pod uwagę sytuację dochodową, 

zdrowotną lub osobistą osoby, której przyznano schronienie. 

2. Odpłatność ustala się na czas określony za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu.  

3. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza 

się dzieląc kwotę odpłatności wynikającą z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni 

pobytu. 

§ 3. 1. Osoby przebywające w schronisku ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą: 

Procentowy stosunek dochodu osoby 

samotnie gospodarującej lub na osobę 

w rodzinie do kryterium dochodowego 

Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności, wyrażona jako % dochodu 

świadczeniobiorcy 

Schronisko dla osób bezdomnych 
Schronisko dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi 

do 100 % do 30 % do 50 % 

powyżej 100 % - 200 % do 50 % do 60 % 

powyżej 200 % - 300 % do 70 % do 80 % 

powyżej 300 %  do 80 % do 90 % 

2.  Odpłatność za pobyt w schronisku jaką ponosi osoba skierowana nie może być wyższa niż dochód tej 

osoby, jak również nie może przekroczyć miesięcznego kosztu jej pobytu.  

§ 4.  Wpłaty należności, o której mowa w § 2 ust. 2 osoba skierowana do schroniska dokonuje 

w rozliczeniu miesięcznym, w sposób określony w decyzji administracyjnej. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa. 

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

Województwa Łódzkiego.  
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