
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1, 1a i 5 w zw. 
z art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1507 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, 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, 
zwanymi dalej „Schroniskiem”.

§ 2. 

1. Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w Schronisku przyjmuje się dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie osoby skierowanej do Schroniska, o którym mowa 
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

2. Przy ustalaniu opłaty za pobyt w Schronisku stosuje się odpowiednio procentowe wskaźniki 
odpłatności określone w poniższych tabelach:

1) procentowe wskaźniki odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych:

L.p.

Dochód osoby skierowanej do
 Schroniska w stosunku do kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 
1  i 2 ustawy o pomocy społecznej

Procentowe wskaźniki odpłatności za 
pobyt w Schronisku w stosunku do 

miesięcznego dochodu osoby 
skierowanej do schroniska

1. do 100% nie więcej niż 30%
2. powyżej 100% do 150% powyżej 30%  do 45 %
3. powyżej 150% do 200% powyżej 45 % do 60%
4. powyżej 200% do 250% powyżej 60%  do 75%
5. powyżej 250% powyżej 75%  do 80%

2) procentowe wskaźniki odpłatności za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi:

L.p.

Dochód osoby skierowanej do
 Schroniska w stosunku do kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 
1  i 2 ustawy o pomocy społecznej

Procentowe wskaźniki odpłatności za 
pobyt w Schronisku w stosunku do 

miesięcznego dochodu osoby 
skierowanej do schroniska

1. do 100% nie więcej niż 50%
2. powyżej 100% do 150% powyżej 50% do 55%
3. powyżej 150% do 200% powyżej 55% do 60%
4. powyżej 200% do 250% powyżej 60% do 70%
5. powyżej 250% powyżej 70% do 80%
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§ 3. 

1. Odpłatność za pobyt w Schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

2. Miesięczna opłata za pobyt w Schronisku stanowi iloczyn miesięcznego dochodu osoby skierowanej 
do Schroniska oraz procentowego wskaźnika odpłatności, o których mowa   w § 2 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. Opłata za pobyt w Schronisku nie może być wyższa od kwoty 100% pełnego miesięcznego kosztu 
pobytu jednej osoby w Schronisku.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 5. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw 
Społecznych.

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XLII/428/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób 
bezdomnych.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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