
UCHWAŁA NR IX/88/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 27 listopada 
2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 

mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach 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 (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z póź. zm.)  oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48, art. 48a ust. 1 i 2, 
art. 51 ust. 4 i 5, art. 97 ust. 1, 1a, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1507 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, 
schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zmienia się 
§ 5, który otrzymuje brzmienie:  „§ 5. Dla osób, o których mowa w § 4, ustala się odpłatność za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych bądź schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zgodnie 
z poniższymi tabelami: 

a) w schroniskach dla osób bezdomnych: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie wg 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej 

Odpłatność osoby bezdomnej jako % jej dochodu w stosunku 
do dobowej stawki za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych

Do 100% 30%
Powyżej 100% do 130% 40%
Powyżej 130% do 160% 50%
Powyżej 160% do 200% 60%
Powyżej 200% 70%

b) w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie wg kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Odpłatność osoby bezdomnej jako % jej dochodu w stosunku do 
dobowej stawki za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi

Do 100% 50%
Powyżej 100% do 130% 55%
Powyżej 130% do 160% 60%
Powyżej 160% do 200% 65%
Powyżej 200% 70%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowy Korczyn. 
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§ 3. Uchwała  podlega  publikacji w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Nowym Korczynie 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych 
gminy o charakterze obowiązkowym należy, udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 
osobom tego pozbawionym oraz prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Nowelizacja 
z dnia 19 lipca 2019 r. (dz. U. z 2019 r. poz. 1690) ustawy o pomocy społecznej wprowadziła z dniem 04.10.2019 
r. ust. 1a w art. 97 ustawy, który stanowi, że jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, 
a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego 
dochodu. Zmiana Uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 27 listopada 2019 roku 
w § 5 podyktowana jest zmianą odpłatności wyrażonej w % dochodu osoby bezdomnej za pobyt jej w schronisku 
dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Mając na uwadze 
powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne. 
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