
UCHWAŁA NR XIX/130/2019
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw schronisku dla osób bezdomnych lub 
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506,  poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 48 a, art. 97 ust. 1, ust. 1a 
oraz ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 
poz. 2245) Rada Miasta w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
lub w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które udzielają schronienia osobom bezdomnym 
z terenu Miasta Brzeziny.

§ 2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

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

2) kryterium dochodowe - kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

3) odpłatność - miesięczna kwota opłaty za pobyt jednej osoby w schronisku dla bezdomnych.

4) schronisko – schronisko dla osób bezdomnych lub schronisko dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi.

§ 3. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku, po 
zawarciu umowy z podmiotem, który prowadzi schronisko.

§ 4. 1. Pobyt w schronisku jest odpłatny.

2. Odpłatność za pobyt w schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

3. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca 
kalendarzowego, odpłatność oblicza się za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności za miesiąc przez 
liczbę dni kalendarzowych, a następnie uzyskaną kwotę mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 5. Odpłatność za pobyt w schronisku ustaloną decyzją administracyjną należy uiszczać na rachunek 
bankowy wskazany w decyzji w terminie do 15 - tego dnia każdego miesiące następującego po miesiącu, 
w którym osoba skierowana przebywała w schronisku.

§ 6. Opłata za pobyt w schronisku, nie może przekroczyć miesięcznego kosztu  pobytu.

§ 7. Opłaty za pobyt w schronisku ustala się w uzgodnieniu z osobą bezdomną według poniższej tabeli:

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub

osoby w rodzinie w odniesieniu 
do kryterium

dochodowego określonego w 
art. 8 ust. 1 ustawy

o pomocy społecznej wyrażony 
w %

Wysokość odpłatności za
miesięczny koszt pobytu
w schronisku dla osób

bezdomnych wyrażona w
%

Wysokość odpłatności za
miesięczny koszt pobytu w

schronisku dla osób
bezdomnych z usługami

opiekuńczymi wyrażona w %

do 100 %
do 30 %

dochodu osoby samotnej
lub dochodu na osobę w

rodzinie

 do 50 %
dochodu osoby samotnej lub
dochodu na osobę w rodzinie

Powyżej 100 %
do 70%

dochodu osoby samotnej
lub dochodu na osobę w 

rodzinie

do 70%
dochodu osoby samotnej lub
dochodu na osobę w rodzinie

Id: 52A10B4E-1CC9-423A-AD19-4F965FED5B67. Podpisany Strona 1



§ 8. Traci moc uchwała nr  XLIV/313/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r w sprawie 
określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 
schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Brzeziny – w schroniskach (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. 
poz. 4316).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko
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