
UCHWAŁA NR XXVII/175/2021 
RADY GMINY RYBCZEWICE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w schronisku dla osób 
bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust.2pkt15,art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r w o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 poz.1372) oraz art. 17 ust.1pkt.3, art.48a ust. 1 art.51 ust.4-5 art.97 ust.1, ust.1a 
i ust.5ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2268) Rada Gminy 
Rybczewice, uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy 
Rybczewice w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych  z usługami 
opiekuńczymi . 

§ 2. Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi ustala się według zasad określonych w poniższych tabelach : 

1. Schronisko dla osób bezdomnych : 

Dochód osoby / rodziny wyrażany procentowo w 
stosunku do kryterium dochodowego ustalonego 
w art. 8 ust.1 ustawy  

Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności za 
pobyt w schronisku dla osoby samotnie 
gospodarującej i osoby w rodzinie   

do 100% 30% 
powyżej 100% do150% 40% 
powyżej 150% do 200% 60% 
powyżej 200% do 250% 80% 
powyżej 250%  100% 

2. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi: 

Dochód osoby / rodziny wyrażany procentowo w 
stosunku do kryterium dochodowego ustalonego w 
art. 8 ust.1 ustawy 

Procentowa wysokość miesięcznej 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osoby 
samotnie gospodarującej i osoby w rodzinie   

do 100% 30% 
powyżej 100% do150% 40% 
powyżej 150% do 200% 60% 
powyżej 200% do 250% 80% 
powyżej 250% 100% 

§ 3. Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi ustalona jest za każdy  miesiąc faktycznego pobytu, a w przypadku  pobytu 
obejmującego niepełny miesiąc odpłatność ustala jest proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba przebywająca w schronisku dla osób bezdomnych 
oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi może być częściowo lub całkowicie zwolniona 
z opłat na wniosek tej osoby  lub na wniosek pracownika socjalnego  w następujących sytuacjach : 1/ 
z przeprowadzonej analizy wydatków osoby  lub rodziny , uwzględniającej podstawowe potrzeby wynika, że 
osoby te nie są w stanie ponosić odpłatności ; 2/ osoba lub rodzina ponosi odpłatność za pobyt innych 
członków rodziny w domu pomocy społecznej , ośrodku wsparcia, w placówce opiekuńczo – wychowawczej , 
w rodzinie zastępczej lub zakładzie opiekuńczo- leczniczym;  3/ osoba lub rodzina poniosła straty w wyniku 
zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej; 4/niepełnosprawność  lub długotrwała choroba 
powoduje udokumentowany wzrost kosztów utrzymania. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójt Gminy Rybczewice. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego   i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rybczewice 
 

Piotr Zając 
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