
Uchwała nr XVI/152/2019 r. 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

zmieniająca  uchwałę w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi z terenu miasta Sulejówek  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42  ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.1)   w związku 

z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1507 ze zm.2)  Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:   

 

 § 1. W uchwale nr LVI/478/2018  Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2018 r.  w 

sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu 

miasta Sulejówek  (Dz. Urz. Woj. Maz.  z dnia 5 lipca 2018 r., poz. 6796) § 2.  otrzymuje 

brzmienie:                                                                      

                Osoby bezdomne  ponoszą odpłatność zgodnie z poniższą tabelą. 

Stosunek procentowy dochodu 

samotnie gospodarującej lub 

dochodu na osobę w rodzinie 

odpowiednio do kryterium 

dochodowego określonego w 

art. 8  ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 

o pomocy społecznej 

Odpłatność jako procentowa 

wysokość dochodu osoby 

bezdomnej za pobyt w schroni-

sku dla osób bezdomnych. 

 Odpłatność jako procentowa 

wysokość dochodu osoby 

bezdomnej za pobyt w schroni- 

sku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. 

do 100 %  nie więcej jak 30 % nie więcej jak 50% 

powyżej 100% do 125 % 35 %  55 % 

powyżej 125 %  do 150 % 40 % 60 % 

powyżej 150% do  175%  60 % 70 % 

powyżej 175% do 200 % 80 % 80 % 

powyżej 200 % 100 % 100 % 

 

 §   2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sulejówek 

 

 

Daniel Dąbrowski 

 

                

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz.1571, 

poz.1696, poz.1815. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690 i 

poz. 2245. 



 

 

 

               

                                                            Uzasadnienie  

do uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności  za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu miasta Sulejówek.   
 

 

Ustawodawca wprowadził od 4 października 2019 r. zmiany w art. 97  ustawy  z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) poprzez dodanie 

punktu 1 a., który brzmi :  

"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 ( które posiada treść: "osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego"). 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.  

  Zgodnie z art. 97 ust. 5 cytowanej ustawy 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.  Zmiana uchwały jest korzystna 

ekonomicznie dla budżetu miasta.     

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


