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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia .................... 2022 r. 

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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 97 ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) uchwala sie, 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, których ostatnim miejscem zameldowania 
na pobyt stały jest lub było Miasto Podkowa Leśna. 

§ 2. 1. Opłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi ustala się w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na 
osobę w rodzinie. 

2. Osoby bezdomne ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

Wysokość odpłatności wyrażona w % od dochodu osoby lub dochodu 
na osobę w rodzinie 

 
Dochód osoby / rodziny w % 

stosunku do kryterium 
dochodowego określonego 

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

w schronisku dla osób 
bezdomnych 

w schronisku dla osób 
bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi 
Do 100% 30% 50% 
Powyżej 100% do 150% 50% 60% 
Powyżej 150% do 200% 60% 70% 
Powyżej 200% do 250% 70% 80% 
Powyżej 250% 100% 100% 

§ 3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w schronisku, a w przypadku gdy pobyt 
nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu 
w danym miesiącu. 

§ 4. 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 2004r. o pomocy społecznej Rada Gminy jest 
upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. W myśl art. 51 ust.4 i 5 u.p.s. schronisko dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi oraz schronisko dla osób bezdomnych zalicza się do ośrodków wsparcia. 
Przedłożony projekt uchwały dotyczy osób bezdomnych korzystających ze schroniska dla osób bezdomnych 
i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku 
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym. (art.17 ust.1 pkt 3 u.p.s.). 
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła w art. 48a trzy formy udzielenia pomocy  
w formie schronienia: ogrzewalnia, noclegownia i schronisko dla bezdomnych. Wprowadzono również 
nową formę schroniska – schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Ponadto zmiana art. 
97 ustawy o pomocy społecznej wprowadziła możliwość pobierania odpłatności za pobyt w schronisku w 
sytuacji jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kryterium dochodowego z zastrzeżeniem, że 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. 
Przedstawiony projekt reguluje zasady odpłatności za pobyt schronisku dla osób bezdomnych, których 
dochód wynosi poniżej bądź też przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub osoby 
pozostającej w rodzinie określone w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie uchwała uzależnia 
wysokość ponoszonej odpłatności od posiadanego dochodu, co pozwala na zróżnicowanie odpłatności w 
zależności od sytuacji majątkowej osoby. Proponowane w uchwale zasady odpłatności, zachowują 
równowagę pomiędzy kosztami ponoszonymi w celu realizacji zadań obowiązkowych gminy (dbałość o stan 
finansów publicznych), a możliwościami osób korzystających z pomocy. Uchwała w proponowanej wersji 
pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z zapisów ustawy o pomocy społecznej.  
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 
 
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie 

Leśnej 
  

Edyta Żaczkiewicz 
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