
TYMCZASOWE MIEJSCE W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN / art. 48a Ustawy o 
pomocy społecznej /

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej /tj.Dz. U. 2016, poz.930 ze
zm./. 

2. Rozporządzenie  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie  rodzinnego
wywiadu środowiskowego /Dz. U. 2016, poz.1406/. 

3. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  sprawie  zweryfikowanych  kryteriów  dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /Dz. U.2015, poz.1058/.

4. Uchwała  Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2016r. zasad
ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Schronisku Ośrodka Pomocy Społecznej w
Brzeszczach.

5. Regulamin Schroniska z miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn w Ośrodku
Pomocy  Społecznej  w  Brzeszczach.  Załącznik  do  Zarządzenia  nr  2/2016  Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 12 lutego 2016 roku.

6. Zasady ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Schronisku. Załącznik do Uchwały
nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2016 roku.

Przysługuje:

Mężczyznom, którzy są mieszkańcami gminy, pozostają bez środków do życia lub ich dochód
nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art.8 
ust. 3 do 13 ustawy o pomocy społecznej  

Mężczyznom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art 8 ust 1 ustawy
o pomocy społecznej może być udzielona pomoc w formie odpłatnego pobytu w Schronisku
zgodnie  z  zasadami  ustalania  i  pobierania  odpłatności  za  pobyt  osoby  bezdomnej
w Schronisku. 
Dzienna odpłatność za pobyt w Schronisku dla osoby gospodarującej samotnie, której dochód
jest  większy  od  100%  i  mniejszy  od  150%  kryterium  dochodowego  osoby  samotnie
gospodarującej wynosi 5 % od kwoty bazowej, której dochód jest większy od 150% i mniejszy
od  200% kryterium  dochodowego  osoby  samotnie  gospodarującej  wynosi  7  %  od  kwoty
bazowej, której dochód jest większy od 200% i mniejszy od 250% kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej wynosi 10 % od kwoty bazowej, której dochód jest większy od
250%  kryterium  dochodowego  osoby  samotnie  gospodarującej  wynosi  15  %  od  kwoty
bazowej. Dla osoby w rodzinie, której dochód jest  większy od 100% i mniejszy od 150%
kryterium dochodowego osoby w rodzinie wynosi 6 % od kwoty bazowej, której dochód jest
większy od 150% i mniejszy od 200% kryterium dochodowego osoby w rodzinie wynosi 8 %
od  kwoty  bazowej,  której  dochód  jest  większy  od  200% i  mniejszy  od  250% kryterium
dochodowego osoby w rodzinie wynosi 12 % od kwoty bazowej, której dochód jest większy od
250% kryterium dochodowego osoby w rodzinie wynosi 15 % od kwoty bazowej. Za kwotę
bazową przyjmuje się 15 % wartości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Mężczyznom  nie  będącym  mieszkańcami  Gminy  Brzeszcze  w  przypadkach  dysponowania
wolnymi  miejscami  w  Schronisku,  a  właściwa  gmina  lub  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  do
udzielenia pomocy tej osobie zobowiąże się do zwrotu poniesionych wydatków.



Dokumenty:

1. Protokół  z  ustnego  zgłoszenia  wniosku  lub  pisemny  wniosek  o  przyznanie
tymczasowego miejsca noclegowego

2. Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu

3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wymeldowaniu z miejsca stałego pobytu lub dokument
potwierdzający, że nie może przebywać w miejscu stałego meldunku

4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości osiąganego dochodu osoby  z   miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku o tymczasowe miejsce noclegowe

5. Rodzinny wywiad środowiskowy 

6. Oświadczenie o stanie majątkowym

7. Oświadczenie  o  uzyskaniu  /lub  braku/  jednorazowego  dochodu  w  ciągu  ostatnich
12 miesięcy

8. Kontrakt socjalny

Procedura postępowania:

1. Osoba ubiegająca się o tymczasowe miejsce w Schronisku dla osób bezdomnych, składa
pisemny wniosek z wymaganą dokumentacją w sekretariacie Ośrodka /pokój nr 4/ lub u
Kierownika  Działu  Pomocy  Środowiskowej. Niezbędne  druki  dostępne  są  w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 /u pracownika socjalnego/ lub na
stronie  internetowej.  Wniosek  złożony  w  formie  elektronicznej  (poprzez  platformę
e-PUAP) powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem lub profilem zaufanym.

2. Wniosek  jest  rejestrowany  i  przekazywany  koordynatorowi  Schroniska  dla  osób
bezdomnych.

3. Koordynator  Schroniska  przeprowadza  wywiad  środowiskowy  niezwłocznie  zgodnie
z Rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i zawiera kontrakt
socjalny.

4. Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do wydania
decyzji administracyjnej o przyznaniu tymczasowego miejsca w Schronisku  bez zbędnej
zwłoki

5. Decyzja administracyjna o przyznaniu tymczasowego miejsca w Schronisku podpisana
przez  Dyrektora Ośrodka lub jego z-cę,  stanowi podstawę do wprowadzenia danych
do systemu informatycznego przez  pracownika Działu Świadczeń i Usług

6. Przekazanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru

7. Stronie  niezadowolonej  z  podjętej  decyzji  lub  w  przypadku  decyzji  odmownej
przysługuje  prawo  do  wniesienia  odwołania  za  pośrednictwem  Dyrektora  Ośrodka
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie  w terminie  14 dni  od daty
otrzymania decyzji,  które o odwołanie składa się w formie pisemnej w sekretariacie
Ośrodka /pokój nr 4/ lub za pośrednictwem poczty.

Postępowanie nie podlega opłatom.


