
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR  … … … … … 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … … … … … r. 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia                     

i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka. 

 

§ 2. 

1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym w schroniskach dla osób bezdomnych, 

obejmuje korzystanie z miejsca pobytu i pełnego pakietu usług świadczonych w danym 

ośrodku wsparcia w formie dziennej lub formie całodobowej. 

2. Pobyt w ośrodkach wsparcia w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i w mieszkaniach 

chronionych jest odpłatny, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

3. 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. 

 

§ 3. 

Pomoc w formie tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

przysługuje osobom, w tym bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na 

pobyt stały na terenie Miasta Milanówka, a w pozostałych  przypadkach udzielenia wsparcia 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o pomocy społecznej. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo 

schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jeżeli dochód osoby 

samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w przywołanej powyżej ustawie z dnia 12 marca 2004r. o 

pomocy społecznej. 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. 

 

2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych ustalana jest zgodnie 

z poniższą  tabelą: 

 

Lp. Wysokość dochodu w odniesieniu do 

kryterium dochodowego ustalonego 

% stawki dziennej 

odpłatności za 

pobyt osoby 

% stawki dziennej 

odpłatności za pobyt 

osoby dorosłej w 



zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej 

dorosłej w 

schronisku 

schronisku z usługami 

opiekuńczymi 

1. do 100 % 30% 50% 

2.           powyżej 100% do 150%  50% 65% 

3. powyżej 150 % do 200 % 75% 85% 

4. powyżej 200 % do 250% 85% 100% 

5. powyżej 250% 100%  

 

 

§ 5. 

1. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej dla celów ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych z wyjątkiem ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych. 

2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustalana jest 

zgodnie z poniższą  tabelą: 

 

Dochód na osobę zgodnie z kryterium 

dochodowym określonym w art. 8 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Procent miesięcznej odpłatności za pobyt 

w mieszkaniu chronionym 

do 200 %  
 

 nieodpłatnie 
 

powyżej 201% do 250%  
 

 20% 
 

powyżej 251 % do 300 %  
 

 60% 
 

Powyżej 301 % do 350%  
 

   80% 
 

powyżej 351 %                                100% 

 

 

§ 6. 

Miesięczny koszt utrzymania, zasady regulowania odpłatności ustalone będą na podstawie 

porozumienia zawartego między Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku,        

a Kierownikiem Ośrodka Wsparcia, na terenie którego przebywa osoba wymagająca  wsparcia 

w tym osoba bezdomna. 

§ 7. 

Traci moc uchwała Nr 366/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2017 w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka.  

 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 9. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

                 Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

        Janina Moława  

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Uchwała określa szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

prowadzonych w formach dziennych i z miejscami całodobowego pobytu oraz mieszkaniach 

chronionych. . 

Dotychczas obowiązująca Uchwała Nr 366/XL/17 z 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz 

mieszkaniach chronionych wymaga dostosowania ze względu na zmianę przepisów prawnych. 

Niniejszy dokument porządkuje i ujednolica zasady odpłatności. Przyjęcie uchwały w tym 

zakresie wynika z nowowprowadzonego art. 97 ust. 1a w związku z art. 97 ust. 5 ustawy 

o pomocy społecznej. 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) 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 w/w 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 konieczne jest podjęcie uchwały 

w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Z chwilą wejścia 

w życie noweli ustawy o pomocy społecznej w dniu 4 października 2019 r., 

w myśl przepisu art. 97 ust. 1a. z tym dniem uległy zmianie zasady odpłatności za udzielone 

schronienie, to jest za pobyt w tego typu placówce określone uchwałą w proponowanej wersji. 

Wyżej wymieniona zmiana skutkuje koniecznością pobierania odpłatności za pobyt osób 

bezdomnych w schronisku, których dochód w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w ustawie o pomocy społecznej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1. Proponowana wysokość odpłatności odpowiadająca 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, co będzie stanowić maksymalną 

kwotę odpłatności przewidzianej w art. 97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej, która i tak nie 

pokryje kosztów pobytu osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych. Osoby te maja 

zapewnione bowiem całodobowe schronienie z dostępnością do mediów oraz możliwością 

spożycia posiłku. 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, 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 pozwali na 

ustalanie wysokości odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych zarówno 

osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia, oraz możliwości finansowych Miasta 

Milanówka. Na podstawie art. 17 ustawy o pomocy społecznej  do zadań własnych gminy 

należy m.in. zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, udzielanie 

schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania  osobom tego pozbawionym,  w 

tym osobom bezdomnym. Źródłem finansowania powyższego zadania będą środki własne 

gminy zawarte w planie budżetu dotyczącego  pomocy społecznej (Dział 852, Rozdział 85214 

§ 3110). Mając na uwadze powyższe, podjęcie podmiotowej uchwały przez Radę Miasta 

Milanówka jest w pełni zasadne.  


