
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……./III/2018 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia …. grudnia 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych. 

 

§ 2. Użyte dalej określenia oznaczają: 

1) ośrodek wsparcia –  to noclegownia, schronisko dla bezdomnych, klub samopomocy lub inne 

miejsca  do tego przeznaczone; 

2) mieszkanie chronione - to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby 

w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym  

i ułatwić integrację społeczną. 

3) odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia; 

4) pobyt – okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej  

lub skierowaniu; 

5) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 

dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej; 

6) Ośrodek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. 

 

§ 3. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny. 

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu 

chronionym, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana 

proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

 

§ 4. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych przysługuje osobom,  w tym bezdomnym, które posiadają ostatnie 

miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Żabia Wola, oraz których dochód  

nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej. 
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§ 5. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie  

z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność wg poniższej tabeli: 

 

Dochód na osobę zgodnie z kryterium dochodowym 

określonym w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

Procent miesięcznej odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniu chronionym 

Do 100 % nieodpłatnie 

Powyżej 100% do 200% 70,00% 

Powyżej 200 % do 250 % 85,00% 

Powyżej 250 % 100,00% 

 

§ 6. Miesięczny koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności ustalane są na podstawie 

umowy zawartej między Kierownikiem Ośrodka, a Kierownikiem ośrodka wsparcia lub mieszkania 

chronionego na terenie którego przebywa dana osoba. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

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

Województwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

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

jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparci i mieszkaniach chronionych.  

W myśl art. 51 ust.4 wyżej wymienionej ustawy  ośrodkiem wsparcia może być ośrodek 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych oraz klub samopomocy.  

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 5 sierpnia 2015 r. konieczne 

jest uchwalenie uchwały w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w schronisku  

dla osób bezdomnych. Z chwilą wejścia w życie noweli ustawy  o pomocy społecznej  

w dniu 5 września 2016 r.,w myśl przepisu art. 48a ust.1, udzielenie schronienia następuje 

jedynie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca  w noclegowni albo w schronisku, 

ewentualnie w ogrzewalni (ust. 4). Z tym dniem uległy zmianie zasady udzielania 

schronienia, w konsekwencji przyjęcia takiej regulacji konieczne jest uregulowanie zasad 

odpłatności za pobyt w tego typu placówce uchwałą w proponowanej wersji. W uchwale 

określono procentowo granice, w których uprawniony podmiot ustali konkretny wymiar 

ponoszonej opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia, w formie decyzji administracyjnej. 

Odpłatność uzależniono od dochodu danej osoby lub rodziny przyjmując, iż jest to dochód  

na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej, przy czym maksymalna 

miesięczna kwota opłaty nie może być wyższa niż miesięczny koszt pobytu w ośrodku 

wsparcia. 

Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności 

z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. 

Natomiast obligatoryjne zwolnienie z opłat pobytowych w ośrodkach wsparcia przysługuje 

osobom i rodzinom, spełniającym kryteria dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy  

o pomocy społecznej. 

 


