
 
Uchwała Nr XVII/285/2019 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia 28 listopada 2019 r. 
 

 
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi przez osoby bezdomne, dla których miasto Kalisz jest organem 
właściwym miejscowo.  
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 
3, art. 48, art. 48a, art. 51 ust. 4 i 5, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.  
 

Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności  za pobyt w schroniskach 
dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi przez osoby bezdomne, dla których miasto Kalisz jest organem 
właściwym miejscowo.  
 

§ 2. 
 

1. Ustala się odpłatność miesięczną za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w 
wysokości 30 % kwoty dochodu ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 
roku  o pomocy społecznej,  

2. Ustala się odpłatność miesięczną za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi w wysokości 50 % kwoty dochodu  ustalonego zgodnie z 
ustawą  z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej, 

- przy czym odpłatność nie może być wyższa od kwoty dotacji przekazanej przez 
miasto Kalisz dla organizacji pozarządowych realizujących powyższe zadanie w 
rozliczeniu miesięcznym na jedno miejsce lub nie może być wyższa od poniesionych 
przez Miasto Kalisz kosztów z tytułu zwrotu wydatków gminie, która zapewniła 
schronienie w miejscu pobytu mieszkańcowi Kalisza.  
 
 

§ 3.  
 

1. Odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się za okres miesiąca 
kalendarzowego.  

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w danym miesiącu w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się 
proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę 
dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

3. Osoba bezdomna dokonuje wpłaty należności w sposób określony w decyzji 
administracyjnej. 



 
 

§ 4.  
 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych sytuacją losową 
zwłaszcza: długotrwałą chorobą, śmiercią członka rodziny, stratami materialnymi 
powstałymi w wyniku klęski żywiołowej lub innymi zdarzeniami losowymi, osoba 
bezdomna, której przyznano pomoc w formie tymczasowego miejsca w schronisku dla 
bezdomnych lub w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi na jej 
wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, może zostać częściowo lub całkowicie 
zwolniona z ponoszenia odpłatności. 

 
§ 5. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 
§ 6.  

 
Traci moc uchwała Nr XXVIII/329/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 
2016 roku sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie własne 
Miasta Kalisza - miasta na prawach powiatu. 

 
§ 7.  

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

       Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

                     /…/ 
                    Tadeusz Skarżyński 
 

 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XVII/285/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 
2019 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przez osoby bezdomne, dla 
których miasto Kalisz jest organem właściwym miejscowo.  
 
W związku z wejściem w życie, z dniem 4 października 2019r. Ustawy z dnia 19 lipca 
2019r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2019r. poz. 1690), zachodzi  konieczność uchwalenia nowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w 
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia 
osobom tego pozbawionym, o czym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.). 
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej „Rada powiatu 
lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe 
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych”. A zatem do kompetencji Rady Miasta Kalisza należy ustalenie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób 
bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które 
w myśl ustawy o pomocy społecznej są ośrodkami wsparcia.  

W świetle nowych uregulowań prawnych wszystkie osoby bezdomne powinny ponosić 
odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, przy czym: „Jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego, oplata 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”. Po analizie sytuacji 
dochodowej osób  kierowanych do schronisk i dla zachowania proporcjonalności 
ponoszonych kosztów, uznano za zasadne ustalenie odpłatności według takiego samego 
wskaźnika procentowego dla wszystkich osób kierowanych do schronisk dla osób 
bezdomnych  30 %, do schronisk dla osób bezdomnych z usługami  opiekuńczymi 50%. 
Tylko w szczególnych przypadkach, uwarunkowanych sytuacją losową zwłaszcza: 
długotrwałą chorobą, śmiercią członka rodziny, stratami materialnymi powstałymi w 
wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,  istnieje możliwość zwolnienia 
z odpłatności za pobyt w schronisku.    

 
Jednocześnie traci moc uchwała Nr XXVIII/329/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 
września 2016 roku sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby 
bezdomne odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie 
własne Miasta Kalisza - miasta na prawach powiatu. 

 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.                   Prezydent  
                          Miasta Kalisza 

                                 /.../ 

Krystian Kinastowski  


