
UCHWAŁA NR XXXIII/266/2022 
RADY GMINY POKÓJ 

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

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

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia: schronisku dla 
osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których właściwą 
miejscowo jest Gmina Pokój. 

§ 2. 1. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu 
w schronisku przysługuje osobom bezdomnym. 

2. Pobyt w schronisku jest odpłatny. 

3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu. 

4. Odpłatność za niepełny miesiąc wylicza się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu 
w danym miesiącu. 

5. Wysokość odpłatności za pobyt ustala się w granicach określonych w tabeli poniżej, biorąc pod uwagę 
sytuację materialną oraz osobistą osoby bezdomnej, w kwocie nie wyższej niż pełny miesięczny koszt usługi. 

Wysokość odpłatności liczona procentowo w stosunku do 
dochodu osoby/ rodziny 

Wysokość miesięcznego dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę 

w rodzinie w relacji do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej 
Schronisko dla osób 

bezdomnych 
Schronisko dla osób 

bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi 

Do 100% 30% 50% 
Powyżej 100% do 150% 50% 60% 
Powyżej 150% do 200% 60% 70% 
Powyżej 200% do 250% 80% 80% 

Powyżej 250% 100% 100% 

§ 3. Osoby bezdomne wnoszą opłatę za pobyt w schronisku w sposób i w terminie wskazanym w decyzji 
administracyjnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wacław Kociencki 
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