
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …………/2019 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - 

schronisku dla osób bezdomnych oraz 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 2019 r. poz. 506, 1309,1571, 1696 i 1815) w związku  z art. 97 ust. 5 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818) 

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt 

w schronisku dla bezdomnych. 

 

§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają: 

1) pobyt – okres przebywania w ośrodku wsparcia ustalony w decyzji administracyjnej; 

2) odpłatność – kwota opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia; 

3) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe odpowiadające aktualnie obowiązującemu 

kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowemu  

na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 o pomocy społecznej; 

4) dochód – dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej; 

5) osoba bezdomna - osoba, o której mowa w art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej;  

która posiada ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Żabia Wola; 

6) ośrodek wsparcia – schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi. 

 

§ 3. Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego 

ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 

kosztów faktycznego pobytu, ale nie więcej niż 60% swojego dochodu w przypadku pobytu  

w schronisku dla osób bezdomnych i nie więcej niż 70 % swojego dochodu w przypadku 

pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 

§ 4. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia ustala się za okres miesiąca 

kalendarzowego, przyjmując za podstawę: ilość dni pobytu pomnożoną przez stawkę dzienną. 

2. Termin i sposób wnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ustalany będzie 

indywidualnie, w decyzji administracyjnej. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 
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§ 6. Traci moc Uchwała Nr 12/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690) zachodzi 

konieczność  podjęcia nowej uchwały w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia, w szczególności odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych.  

Nowelizacja ta wprowadziła do art. 97 nowy ust. 1 a w brzmieniu „ W przypadku osoby 

bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej 

lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych,  

a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa 

niż 50% tego dochodu." 

W myśl tego zapisu osoby bezdomne skierowane do schroniska dla osób bezdomnych  

lub dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi pomimo, że ich dochód nie przekracza 

kryterium ustawowego ( 701 zł. dla osoby samotnej  i 528 zł. dla osoby w rodzinie )  

winny ponosić odpłatność za pobyt. Do dnia wejścia w życie tej zmiany tj. do 4.10.2019 r. 

osoby bezdomne, których dochód nie przekraczał ustawowego kryterium dochodowego nie 

ponosiły żadnej odpłatności. Całość opłaty ponosiła gmina. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy  

o charakterze obowiązkowym należy m. in. udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym.  

Na mocy art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy w drodze 

uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności  

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chroniony. 

Proponuje się nową treść uchwały, a nie zmianę do niej , z uwagi na lepszą czytelność.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 


