
UCHWAŁA NR LXXI/846/10 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux 
w Zielonej Górze.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – 

tekst jednolity z późn. zm.
1)
 ) oraz art.17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 – tekst jednolity z późn. zm.
2)
 ) uchwala się, co następuje :  

§ 1. Niniejszą  uchwałą ustala się  zasady odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta 
Glorieux w Zielonej Górze, zwanej dalej„Noclegownią”.  

§ 2. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego noclegu w Noclegowni przysługuje osobom bezdomnym, zwanym dalej 
„świadczeniobiorcami”, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest miasto Zielona Góra i ich dochód nie przekracza 
najniższego wynagrodzenia określonego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, powiększonego o wysokość miesięcznej 
raty na zaspokojenie potrzeb alimentacyjnych.  

2. Pomoc w formie schronienia może być  udzielona również świadczeniobiorcy, którego ostatnim miejscem zameldowania na 
pobyt stały jest inna gmina, w przypadkach dysponowania wolnymi miejscami w Noclegowni oraz jednoczesnego zobowiązania tej 
gminy do pokrycia pełnych kosztów za pobyt tej osoby.  

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 świadczeniobiorcom, których dochód przekracza wynagrodzenie określone w §   2 może  być 
udzielona pomoc w formie odpłatnego tymczasowego noclegu w wysokości:  

  

2. Przyjmuje się,  że  średni dobowy koszt utrzymania świadczeniobiorcy stanowi iloraz rocznego planu wydatków Noclegowni, 
liczby miejsc noclegowych i dni w roku.  

§ 4. 1. Opłatę za pobyt świadczeniobiorcy ustala się w decyzji kierującej do Noclegowni.  

2. Odpłatność wnoszona jest miesięcznie, z góry do dnia 10-go każdego miesiąca przelewem na konto bankowe lub gotówką.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub innych szczególnych 
zdarzeń losowych, na wniosek świadczeniobiorcy dyrektor Noclegowni może - na czas określony - całkowicie lub częściowo zwolnić 
go z ponoszenia opłaty.  

§ 5. Należnością  za pobyt w Noclegowni bezdomnego, o którym mowa w §  2 ust. 2, właściwa gmina lub ośrodek pomocy 
społecznej będą  obciążone po zakończeniu danego miesiąca, przyjmując ,  że  średni dobowy koszt utrzymania świadczeniobiorcy 
stanowi iloraz rocznego planu wydatków Noclegowni, liczby miejsc noclegowych i dni w roku.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.  

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

  

  

  

  

  

lp.
kryterium dochodowe wg przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę powiększone o wysokość 

miesięcznej raty na zaspokojenie potrzeb alimentacyjnych  
wysokość odpłatności % średniego dobowego kosztu 

utrzymania świadczeniobiorcy 
1) do 110%  0%; 
2) 111% - 120% 30%; 
3) 121% - 140% 50%; 
4) 141% - 160%  70%; 
5) od 161% 100%. 

  

Wiceprzewodniczący Rady  
 

Marek Kamiński 

    
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr
153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 z 2005 r.
Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142
i 146.  

2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz.554, Nr 157, poz.1241, Nr 202, poz.1551,
Nr 219, poz.1706 i Nr 221, poz.1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 229 i Nr 81, poz.527.  
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