
UCHWALA NR XXXVII/403/2017 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 27 października 2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób 
bezdomnych skierowanych z Gminy Opoczno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 17 ust. I pkt 3, art. 48, art. 48a i art. 51 ust. 4, art. 96 ust. I, 
art. 97 ust. I i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) Rada Miejska 
w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, 
które posiadają ostatni adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Opoczno. 

§ 2. Pomoc w postaci udzielenia tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje 
nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego zgodnie 
z art. 8 ust. I ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ustala się odpłatność zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

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

3. Odpłatność za pobyt w schronisku osoba bezdomna uiszcza z góry za dany miesiąc kalendarzowy na 
rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie wskazany w decyzji 
administracyjnej. 

§ 4. W przypadku, gdy pobyt osoby w danym miesiącu w schronisku dla osób bezdomnych nie obejmuje 
pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę 
odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 5. Odpłatność za jeden dzień pobytu w schronisku określa umowa/porozumienie zawarte przez gminę 
z podmiotem realizującym usługę w formie schronienia dla osób bezdomnych. 

§ 6. Przyznanie pomocy w formie udzielenia tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, 
oraz wysokość odpłatności za pobyt i sposób płatności, ustalane są indywidualnie w decyzji administracyjnej 
wydawanej na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego. 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opocznie może zwolnić świadczeniobiorcę w całości lub w części z opłaty za pobyt w schronisku na jego 
wniosek bądź wniosek pracownika socjalnego, jeżeli osoba bezdomna posiada udokumentowane wydatki związane 
ze stanem zdrowia, zdarzeniem losowym, lub wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności stwierdzone 
przez pracownika socjalnego w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym na tę okoliczność. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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Załącznik do uchwały nr XXXVII/403/2017 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 27 października 2017 r. 

Tabela odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

Dochód osoby bezdomnej wyrażony w % Wysokość odpłatności za pobyt 
w stosunku do kryterium dochodowego dla w schronisku dla osób bezdomnych wyrażona w % 
osoby, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy w stosunku do pełnego kosztu pobytu 
o pomocy społecznej 
do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 20% 
powyżej 150% do 200% 50% 
powyżej 200% do 250% 90% 
powyżej 250% 100 % 
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