
UCHWAŁA NR XXI/179/19 

RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 30 grudnia 2019 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 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.

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MjASJA ZYR/W)OWA


