
 

Uchwała Nr 109/XV/2019 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 24 października 2019r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia         

30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48, art. 48a ust 1 i 2,  art. 

97 ust. 1,    1 a  i 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co 

następuje: 
 

          § 1. 

1. W Uchwale Nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 30 listopada 2017 r.       

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

zmienionej Uchwałą nr 443/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 

października 2018 r.,  wprowadza się następujące zmiany: 
 

  W § 3 dotychczasową jego treść oznacza się jako ust. 1 i nadaje brzmienie: 
 

„1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, których miesięczny dochód nie 

przekracza kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby        

w rodzinie, nie może być wyższa niż 30 % dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 

dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych. 

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych posiadających dochód powyżej 

kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie ustala się 

zgodnie z tabelą: 
 

 

Dochód osoby bezdomnej wyrażony w %        

w stosunku do kryterium dochodowego dla 

osoby samotnie gospodarującej określone        

w art.8. ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt                

w schronisku dla osób bezdomnych 

liczona procentowo w stosunku do 

pełnego kosztu pobytu w schronisku 

powyżej100 % do 120 % 35% 

powyżej120 % do 140% 45% 

powyżej140 % do 160% 55% 

powyżej160 % do 180% 65 % 

powyżej180 % do 200% 70 % 

powyżej200 % do 220% 80 % 

powyżej220 % do 250% 90 % 

powyżej250 % 100 % 

„. 



 

2. po ust. 1 w § 3 wprowadza się ust 2 w brzmieniu: 

 

„2. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

których miesięczny dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego dla osoby 

samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie może być wyższa niż 50 % dochodu osoby 

samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych posiadających dochód powyżej 

kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie ustala się 

zgodnie z tabelą: 
 

 

 

Dochód osoby bezdomnej wyrażony w %        

w stosunku do kryterium dochodowego dla 

osoby samotnie gospodarującej określone        

w art.8. ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt                

w schronisku dla osób bezdomnych 

liczona procentowo w stosunku do 

pełnego kosztu pobytu w schronisku 

powyżej100 % do 120 % 30% 

powyżej120 % do 140% 40% 

powyżej140 % do 160% 50% 

powyżej160 % do 180% 60 % 

powyżej180 % do 200% 65 % 

powyżej200 % do 220% 70 % 

powyżej220 % do 250% 75% 

powyżej250 % do 275% 80 % 

powyżej 275% do 300% 90% 

powyżej 300% 100% 

 

”. 

      § 2. 

 Skreśla się § 2 uchwały zmienianej. 

       

      § 3. 
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

                 § 4. 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej 

  

                           Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

  

Obowiązek zmiany Uchwały  Nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 

30 listopada 2017 r. i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt             

w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi wynika ze zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej         

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) art. 97 ust. 1 a brzmi: „ … Jeżeli dochód osoby 

samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej 

lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w 

przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa 

niż 50% tego dochodu”. 
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