
Projekt z dnia 5 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR.../...

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia...................

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 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 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019r. poz.506, z późn.zm.1 ) oraz art.97 ust.5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm.2), uchwala się, co następuje:

§1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanych 

dalej „ośrodkiem wsparcia” , dla których gminą właściwą jest Miasto Żyrardów, 

z zastrzeżeniem §4.

§2.

Opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia ustala dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Żyrardowie w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

§3.

1. Opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia na zasadach określonych w niniejszej uchwale 

wnoszoną osoby , których dochód jako osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie przekracza kwoty kryterium dochodowego , o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 

i 2 ustawy o pomocy społecznej.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. 

poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. 

poz. 1622, poz. 1690 i poz. 1818.



2. Opłatę , o której mowa w ust.l ustala się w granicach określonych poniższą tabelą:

Wysokość dochodu osoby samotnie

gospodarującej lub na osobę

w rodzinie w stosunku do kryterium

dochodowego określonego w art. 8

ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w odniesieniu do

dochodu osoby ubiegającej się o świadczenie

w formie schronienia w ośrodku wsparcia

powyżej 100 % do 150 % od 30 % do 50 %

powyżej 150 % do 200 % powyżej 50% do 70 %

powyżej 200 % powyżej 70 % do 100%

§4.

Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwot kryterium dochodowego określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej wysokość wnoszonych przez te osoby opłat za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi określa ustawa 

o pomocy społecznej.

§5.

Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w ośrodku 

wsparcia. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 

odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu, dzieląc miesięczną kwotę 

odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§6.

Traci moc uchwała Nr X/87/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz.6923).

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§7.



§8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Prezydedit Miasta Żyrarę

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
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UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały stanowi wykonanie delegacji ustawowej przyznanej 

radom gmin na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej 

do ustalenia w drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Stosownie do powołanego przepisu rada 

powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe 

zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Schroniska dla osób bezdomnych są ośrodkami wsparcia w rozumieniu art.51 ust.5 ustawy 

o pomocy społecznej.

Z uwagi na fakt, iż osoby bezdomne z terenu Żyrardowa otrzymują pomoc w formie 

tymczasowego schronienia są kierowane do schronisk dla osób bezdomnych albo schronisk 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zachodzi konieczność podjęcia powołanej 

wyżej uchwały, celem określenia zasad ponoszenia przez przyszłych uczestników tego typu 

placówki odpłatności za pobyt w niej.

Uchwałą Nr X/87/2019 z dnia 16 maja 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

z 2019 r. poz.6923) Rada Miasta Żyrardowa ustaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 

w tych ośrodkach wsparcia. Uchwała ta - zgodnie z obowiązującym do dnia 4 października 

stanem prawnym przyjęła, że osoby, których dochody nie przekraczają kwot kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, określonych 

na podstawie art. 8 ust.l pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej - nie ponoszą opłat za pobyt 

w ośrodku wsparcia. Powyższe pozostawało w zgodzie z treścią art.97 ust.l ustawy 

o pomocy społecznej, który stanowi, iż „Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, 

uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby 

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

dochodowego.”.

Ustawą z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2019r. poz. 1690) znowelizowano ustawę 

o pomocy społecznej, dodając m.in. po art.97 ust.l tej ustawy ust.la 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."

Cytowany przepis wszedł w życie z dniem 4 października 2019r. i oznacza, że osoby 

kierowane do schronisk dla osób bezdomnych albo schronisk dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi, których dochody nie przekraczają kwot kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, określonych na podstawie art.8 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej - utraciły ustawowe zwolnienie z ponoszenia 

opłat za pobyt w takich ośrodkach wsparcia. Ustawodawca określił maksymalną wysokość 

opłat wnoszonych przez te osoby za pobyt w ośrodkach wsparcia i wysokość opłat 

wnoszonych przez te osoby ustala się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Uchwała rady gminy dotyczy więc osób wnoszących opłatę za pobyt w ośrodkach 

wsparcia, których dochody są wyższe od kryterium dochodowego określonego przepisami 

ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach 

wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną stosownie 

do przyznanego zakresu usług. Tym samym rada gminy nie ma kompetencji do ustalania 

wysokości opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, a w ramach szczegółowych zasad określa 

jedynie granice, w których opłata winna zostać ustalona przez uprawnione podmioty. 

Przedłożony projekt uchwały określa te granice w treści §3 ust.2 uchwały.

Przedłożony projekt uchwały, w odróżnieniu od poprzedniej uchwały, łączy wysokość 

odpłatności za pobytu w ośrodku wsparcia z faktycznym dochodem osób, a nie z kosztem 

pobytu. Zaproponowana zmiana uczyni możliwości wnoszenie opłat adekwatnych 

do możliwości dochodowych osób. Nie można bowiem wykluczyć, zwłaszcza w sytuacji 

systematycznie wzrastających kosztów pobytu osób w ośrodkach wsparcia, iż pomimo 

wysokich dochodów, dochód ten nie będzie wystarczający na wniesienie opłaty 

odpowiadającej kosztowi pobytu a nie posiadanym faktycznie dochodom.



W związku z powyższym zaszła konieczność podjęcia uchwały, która będzie 

odpowiadała zasadom odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przyjętym 

w znowelizowanej ustawie o pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, iż zmiana przyjętej w dniu 

16 maja 2019 r przez Radę Miasta Żyrardowa uchwały wymagałaby znacznej ingerencji 

w jej treść, a także w celu zapewnienia przejrzystości jej zapisów proponuje się podjęcie 

nowej uchwały z jednoczesnym wygaszeniem obowiązywania poprzedniej. Biorąc także pod 

uwagę fakt, iż z pomocy w formie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych albo 

schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nierzadko korzystają osoby 

z niepełnosprawnościami intelektualnymi, łatwiej będzie im zapoznać się z uchwałą 

stanowiąca jednolitą całość niż z jej zmianami, wymagającymi ponadto powiązania ich 

z uchwałą podstawową.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem jest 

zasadne.
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