
UCHWAŁA NR XLIX/398/2018
RADY GMINY KALISKA

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.),

Rada Gminy Kaliska
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku ustala się w uzgodnieniu z osobą, której przyznano świadczenie 
w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, uwzględniając jej sytuację życiową, zgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 3.

2. Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobie, której dochód nie przekracza 
kryterium dochodowego.

3. Jeżeli dochód osoby bezdomnej przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w schronisku wyliczona jest na podstawie poniższej 
tabeli i wynosi:

Lp. Dochód osoby lub dochód na osobę 
w rodzinie w % kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona od dochodu 
na osobę lub osobę w rodzinie

1. Do 100 % nieodpłatnie
2. Powyżej 100% do 150% 25 %
3. Powyżej 150% do 200 % 50 %
4. Powyżej 200% do 250% 75 %
5. Powyżej 250 % 100 %

4. Odpłatność ustalona zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały nie może przekroczyć kosztu udzielonego świadczenia 
w formie pobytu w placówce dla bezdomnych.

5. W przypadku gdy pobyt osoby bezdomnej nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność 
oblicza się dzieląc kwotę odpłatności wynikającą z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc ją przez 
liczbę dni pobytu.
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§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/284/2013 Rady Gminy Kaliska z dnia 17.12.2013 roku w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kaliska

Zbigniew Szarafin
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