
    

UCHWAŁA NR LI/339/2023 

RADY MIEJSKIEJ W  SOCHOCINIE 

z dnia 26 stycznia 2023 roku 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt. 3 art. 48, art. 48a, art. 51 ust. 4 i 5, 

art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2268  

ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi osób, które posiadają ostatni adres zameldowania na pobyt stały na terenie Miasta  

i Gminy Sochocin.  

2. Decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia 

w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

wydaje Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie lub inny 

pracownik Ośrodka upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin do wydawania 

decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Podstawą ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia jest miesięczny 

koszt pobytu w danym ośrodku wsparcia, do którego osoba została skierowana oraz dochód 

posiadany przez osobę skierowaną. 

2. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się zgodnie 

z poniższą tabelą z tym, że odpłatność nie może przekraczać kosztu pobytu w danym ośrodku 

wsparcia.  

 

 

 

Dochód osoby/rodziny wyrażony jako % kryterium 

dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

 

 

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do 

dochodu 

 

w schronisku dla osób 

bezdomnych 

w schronisku dla osób 

bezdomnych  

z usługami 

opiekuńczymi 

Do 100 % 30% 50% 

Powyżej 100 % do 150 % 50 % 60% 

Powyżej 150 % do 200 % 70 % 70% 

Powyżej 200% do 300% 90% 90% 

Powyżej 300 %  100 % 100% 

 

§ 3. 1. Świadczeniobiorcę na jego wniosek lub wniosek pracownika socjalnego Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie można zwolnić z całości lub części opłaty za 

pobyt w schronisku jeśli: 



1) Osoba bezdomna posiada udokumentowane wydatki związane ze stanem zdrowia lub 

zdarzeniem losowym, 

2) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności stwierdzone przez pracownika 

socjalnego MGOPS w Sochocinie w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym  

na tę okoliczność. 

2. Wysokość należności za pobyt w schronisku, sposób i termin dokonywania wpłat określona 

będzie w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc społeczną w formie tymczasowego 

schronienia w schronisku dla bezdomnych. 

3. W przypadku, gdy pobyt w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 

należność ustalona zostanie proporcjonalnie do ilości dni pobytu świadczeniobiorcy  

w placówce. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/196/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 marca 2021r.   

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi.  

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

UCHWAŁY Nr LI/339/2023 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

 

 Świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej będącym zadaniem własnym gminy jest 

schronienie w tym, w ośrodkach wsparcia (art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 36 pkt. 2 lit i ustawy o pomocy 

społecznej). Jeżeli osoba lub rodzina jest pozbawiona schronienia ma prawo do jego uzyskania  

(art. 48 ustawy o pomocy społecznej). Schronienia udziela się poprzez przydzielenie tymczasowego 

miejsca w noclegowni lub schronisku dodatkowo interwencyjnie można udzielić tymczasowego 

schronienia w ogrzewalni (art. 48a ust. 1-10 ustawy o pomocy społecznej). Schronisko dla osób 

bezdomnych, które zapewnia tymczasowe całodobowe schronienie jest ośrodkiem wsparcia  

(art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej). Ustalenie opłaty za pobyt osób w ośrodkach wsparcia 

w tym schroniskach należy do obowiązku podmiotu kierującego, tj. przyznającego schronienie. 

Średnia stawka dobowa pobytu w schronisku dla osób bezdomnych w roku 2023 wynosi 

54,00 zł. Wydatki poniesione na ten cel w 2022 roku wynoszą 31674 zł.  

 Rada Miejska mając na względzie swoją sytuację i potrzeby wspólnoty samorządowej,  

do której należą również osoby i rodziny pozbawione schronienia może określić w drodze uchwały 

zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań 

własnych. 

 

 

              

 
 

         

   


