
UCHWAŁA NR LIII/297/2018 

Rady Miejskiej w Golinie           

z 14 czerwca 2018 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy 

Golina 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 6 pkt 8, art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 

17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 §1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia opłat w ośrodkach wsparcia, które udzielają 

schronienia bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Golina. 

 

 §2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) osoba bezdomna – osoba, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), 

2) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub 

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), 

3) ośrodek wsparcia – schronisko dla osób bezdomnych, 

4) odpłatność - kwotę opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia,  

5) pobyt – okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji 

administracyjnej. 

 

 §3. 1. Pomoc w formie schronienia przysługuje osobom bezdomnym, które ostatnie stałe 

miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Golina.  

2. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny. 

3. Osoby nie ponoszą odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego. 

4. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ustala się odpłatność za pobyt  

w ośrodku wsparcia zgodnie z §4 niniejszej uchwały. 

 

 §4. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób, których dochód miesięczny przekracza 

kryterium dochodowe ustala się zgodnie z tabelą:  

 

 

L.p. 

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium 

dochodowego 

Odpłatność w procentach 

dobowego kosztu utrzymania 

osoby bezdomnej w ośrodku 

wsparcia 

1. do 100% nieodpłatne  

2. powyżej 100% do 130% 20,00% 

3. powyżej 130% do 150% 30,00% 

4. powyżej 150% do 170% 50,00% 

5. powyżej 170% do 200% 70,00% 

6. powyżej 200% do 250% 90,00% 

7. powyżej 250% 100,00% 

  



 §5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.  

 

 §6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                                 Wojciech Wojdyński 


