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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA KIELCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych oraz w 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 (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.1)), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.2)) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1461), Rada Miasta Kielce 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

2. Skierowanie do wymienionych w ust. 1 placówek odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej 
przyznającej pomoc społeczną w formie tymczasowego schronienia. W decyzji określone są m.in.: wysokość 
należności za pobyt w schronisku oraz sposób i termin dokonywania wpłat. 

§ 2.  

1. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, której dochód lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy o pomocy społecznej, opłata za pobyt w schronisku wynosi 30% dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby korzystającej z pobytu w ww. placówce. 

2. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi, której dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, opłata za pobyt w schronisku wynosi 50% 
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie korzystającej z pobytu w ww. 
placówce. 

§ 3.  

1. W przypadku osoby bezdomnej korzystającej z pobytu w placówce wymienionej w § 1. ust. 1, której 
dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, opłata za pobyt stanowi iloczyn miesięcznego dochodu 
lub dochodu na osobę w rodzinie oraz procentowego wskaźnika odpłatności, o którym mowa w § 4. 

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku lub schronisku z usługami opiekuńczym 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. 

3. Opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi nie może być wyższa od kwoty 100% pełnego miesięcznego kosztu pobytu. 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021  poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 poz. 1, poz. 66, 

poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1812, poz. 1967, poz. 2127 
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§ 4.  

Przy ustalaniu opłaty za pobyt w schronisku stosuje się zasady określone w poniższych tabelach: 

1) Tabela procentowego wskaźnika odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

Miesięczny dochód osoby/na osobę w 
rodzinie określony procentowo według 

kryterium dochodowego, o którym mowa w 
art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Miesięczna wysokość odpłatności 
liczona procentowo 

w stosunku do dochodu osoby 
samotnie gospodarującej 

Miesięczna wysokość 
odpłatności za każdą osobę 

liczona procentowo w 
stosunku do dochodu na 

osobę w rodzinie  
do 100%  30%  30%  

101% do 120%  35%  35%  
121% do 140%  40%  40%  
141% do 160%  45%  45%  
161% do 180%  50%  50%  
181% do 200%  55%  55%  
201% do 220%  60%  60%  
221% do 240%  65%  65%  
powyżej 240%  70%  70%  

2) Tabela procentowego wskaźnika odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi 

Miesięczny dochód osoby/na osobę w rodzinie określony 
procentowo według kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie  

Miesięczna wysokość odpłatności liczona 
procentowo w stosunku do dochodu osoby 

samotnie gospodarującej / na osobę w rodzinie 
do 100 %  50%  

101 % do 125 % 55%  
126 % do 150 % 60%  
151 % do 175 % 65%  
powyżej 175% 70%  

§ 5.  

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba bezdomna może zostać częściowo lub całkowicie 
zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku na okres wynikający z przesłanek uzasadniających 
takie zwolnienie. Zwolnienie z odpłatności może zostać przyznane na wniosek osoby zainteresowanej lub na 
wniosek pracownika socjalnego. 

2. Przypadki, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności: wydatków na zakup leków, 
specjalistycznych badań lekarskich, stosowania kosztownej diety, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub 
wystąpienia zdarzenia losowego. 

3. Zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty za pobyt w schronisku poprzedzone jest przeprowadzeniem 
rodzinnego wywiadu środowiskowego i udokumentowaniem szczególnych okoliczności. 

4. Decyzję w sprawie zwolnienia z odpłatności podejmuje z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

5. Zwolnienie z odpłatności następuje w formie decyzji administracyjnej. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 7.  

Traci moc uchwała nr XXI/387/2019 Rady Miasta Kielce  z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
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§ 8.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 9.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kielce 

 
 

Jarosław Karyś 
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Uzasadnienie 

Prezydenta Miasta Kielce  

do uchwały Rady Miasta Kielce  

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

Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym jest 
zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z zapisami art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy 
społecznej, rada gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia m.in.: schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi. 

Wśród świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej w formie schronienia są osoby 
posiadające dochód, którego wysokość przekracza kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy 
społecznej. Osiągany dochód  daje takim osobom możliwość ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku. 
Ustalanie należności powinno wiązać się z możliwościami finansowymi świadczeniobiorcy. W tym celu 
rozszerza się skalę procentowego wskaźnika odpłatności oraz liczbę przedziałów, w których mieści się dochód 
osoby lub rodziny. 

Partycypacja osób bezdomnych w kosztach pobytu w schronisku ma wymiar edukacyjny. Poprzez regularne 
uiszczanie należności świadczeniobiorca doskonali umiejętność gospodarowania posiadanymi środkami 
finansowymi, nabywa poczucia odpowiedzialności za swoje życie. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 
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