
UCHWAŁA NR LXIX/558/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm) oraz w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48, art. 48a ust. 1-2, art. 97 ust. 1a i 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze zmianami) - Rada Miejska Bystrzycy 
Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanej dalej uchwałą, 
wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 4. otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Dobowa stawka opłaty za jeden dzień pobytu w schronisku dla bezdomnych wynosi 73,67 zł, 
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wynosi 108,33 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej rada 

gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. W myśl art. 51 
ust.4 i 5 u.p.s. schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz schronisko dla 
osób bezdomnych zalicza się do ośrodków wsparcia. 

Przedłożony projekt uchwały dotyczy osób bezdomnych korzystających ze schroniska dla osób 
bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Udzielenie 
schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym jest 
zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 3 u.p.s.). Gmina Bystrzyca 
Kłodzka posiada podpisane porozumienie na udzielenie schronienia ze Stowarzyszeniem MONAR 
Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Wałbrzychu, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, 
koło w Świdnicy i Schroniskiem Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet. 

W uchwale Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w 
sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku  dla 
osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zostały określone 
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności. 

Z uwagi na zmianę stawki z dniem 01.01.2023 r. w schroniskach w którym przebywają  osoby 
bezdomne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka zasadne jest dokonanie zmiany uchwały w § 4. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 
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