
 
UCHWAŁA  Nr XIX/126/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 
z dnia 25 listopada 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt   

w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz  

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 2019 r. poz. 506 z późn.zm.
1
) w związku z  art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust.1 i 5  ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.
2
) uchwala się, 

co następuje: 

 

 § 1. 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia, dla których gminą właściwą jest Gmina Karczew. 

            2. Ośrodkami wsparcia są schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

   
 § 2. Miesięczna odpłatność za pobyt w ośrodkach ustalana jest według następujących 

zasad: 

            1) dla schroniska dla osób bezdomnych w granicach określonych niniejszą tabelą: 

Lp. Dochód osoby wyrażony procentowo w 

stosunku do kryterium ustalonego w art. 8 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej 

Opłata jako procentowa wysokość 
dochodu osoby bezdomnej - 

samodzielnie gospodarującej albo 

osoby w rodzinie 

1.                     do 100% 30% 

2.                     101% - 150% 50% 

3.                     151% - 200% 70% 

4.                     201% -250% 80% 

5.                     od 251% 100% 

 

          2) dla schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w granicach 

określonych niniejszą tabelą: 

Lp. Dochód osoby wyrażony procentowo w 

stosunku do kryterium ustalonego w art. 8 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej 

Opłata jako procentowa wysokość 
dochodu osoby bezdomnej - 

samodzielnie gospodarującej albo 

osoby w rodzinie 

1.                    do 100% 50% 

2.                    101% - 150% 60% 

3.                     151% - 200% 70% 

4.                     201% - 250% 80% 

5.                     od 251% 100% 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, 1696 i 1815. 

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

2018 r. poz. 2245. 

 



 § 3. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 

opłatę za pobyt oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności 

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

 

 § 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia 

opłaty za pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi może zostać zwolniona z części lub całości opłaty. Zwolnienie następuje 

na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego. 

 2. Sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności 

przypadków, gdy osoba korzystająca z przedmiotowej formy pomocy ponosi koszty leczenia, 

zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 6. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 

 

  Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

tymczasowy pobyt w ośrodku wsparcia tj. w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób z terenu Gminy Karczew. 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada 

Gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności w ośrodkach wsparcia. 

Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość 
odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób zobowiązanych do jej wnoszenia. 

W projekcie uchwały przedstawiono propozycje ustalenia wysokości opłaty, które 

uwzględniają sytuację dochodową osób zobowiązanych do jej wnoszenia.  

 

 

 

  Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

Osoby, których dochód nie przekracza kryterum dochodowego określonego w ustawie o 

pomocy społecznej będą pokrywać opłaty w zakresie symbolicznym, nie będą stanowić 
istotnego źródła pokrycia kosztów. Ponoszenie tych opłat ma wymiar edukacyjny związany ze 

specyfiką grupy, której świadczone jest wsparcie tj. przeciwdziałanie uzależnieniu się osób 

bezdomnych od całkowicie darmowego schronienia oraz uświadomienie odpowiedzialności, 

także finansowej, za własny los. 


