
UCHWAŁA Nr 342 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446), art.51 ust.4, art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. 

Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 
schronisku dla bezdomnych.  

§ 2. 
UŜyte w uchwale określenia oznaczają: 
1) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej ustalone 

zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 163 ze zm.); 

2) pobyt - okres ustalony w decyzji administracyjnej. 
 

§ 3. 
Miesięczna odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych stanowi 
od 5% - 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zm.). 

 
§ 4. 

1.  Odpłatność ustala się za kaŜdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w ośrodku 
wsparcia – schronisku dla bezdomnych. 

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w danym miesiącu w ośrodku wsparcia - schronisku dla 
bezdomnych nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się 
proporcjonalnie za kaŜdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni 
w danym miesiącu i mnoŜąc przez liczbę dni pobytu. 
 

§ 5. 
Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych ustaloną decyzją 
administracyjną naleŜy uiszczać w terminie do dnia 10-ego danego miesiąca z góry za dany 
miesiąc na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie wskazany 
w decyzji przyznającej pobyt. 

 
§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia – schronisku dla bezdomnych od 5 września 2016 r. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
/-/ Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 342 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia – schronisku dla bezdomnych 

 

  

Na terenie miasta Konina działa schronisko dla bezdomnych, z którego na co dzień 

korzysta kilkanaście osób. Zachodzi zatem konieczność uregulowania zasad ponoszenia przez 

nie odpłatności za pobyt w schronisku. 

Od 5 września 2016 r. wchodzi w Ŝycie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 

wynikająca z ustawy z dnia 5 września 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2015 r., poz.1310). Nowelizacja ta wprowadza nowe zasady udzielania pomocy 

w formie schronienia. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art.17 ust.1 pkt 3 

ustawy o pomocy społecznej naleŜy  udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. 

Schronisko dla bezdomnych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej jest jedną z form 

ośrodka wsparcia. Ustawodawca powierzył radzie gminy kompetencje do stanowienia 

w drodze uchwały o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. 

Osoby nie ponoszą opłat, jeŜeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy 

społecznej. 

Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

 
 /-/ Sławomir Lorek 


