
UCHWAŁA NR XL/290/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
dla osób bezdomnych

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.) art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 1769 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które 
udzielają schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwym miejscowo jest Miasto 
Maków Mazowiecki. 

§ 2. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają: 

1) kryterium dochodowe - odpowiednio: kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej lub 
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) osoba samotnie gospodarująca – odpowiednio osoba samotnie gospodarująca w rozumieniu 
art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) rodzina – odpowiednio rodzina w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej.

§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym schronienie ustalana jest zgodnie z poniższą 
tabelą: 

Lp. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej 
lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego 

Odpłatność w procentach od 
pełnego kosztu utrzymania osoby 
bezdomnej w ośrodku wsparcia 

1. powyżej 100% do 150% 25% 
2. powyżej 150% do 200% 50% 
3. powyżej 200% do 250% 75% 

4. powyżej 250% 100% 

§ 4.  Dobowy koszt utrzymania świadczeniobiorcy oraz zasady regulowania odpłatności ustalone są 
na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy kierownikiem MOPS a kierownikiem ośrodka wsparcia, 
na terenie którego przebywa skierowana przez MOPS osoba. 

§ 5.  Osoby, o których mowa w § 1 winny wpłacać należność za pobyt w ośrodku wsparcia na rachunek 
bankowy MOPS w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia 
dokonywana jest z dołu i stanowi dochód  Miasta Maków Mazowiecki.

§ 6. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia. 

§ 7.  W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 
opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 4 przez liczbę 
dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 8. 1.  Ze względu na zwiększone wydatki związane z trudną sytuacją zdrowotną, osobistą lub realizacją 
indywidualnego planu wychodzenia z bezdomności, osoba lub rodzina ubiegająca się o skierowanie bądź 
przebywająca w ośrodku wsparcia może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat za okres 
wynikający z okoliczności sprawy. 

2. Zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty następuje na wniosek osoby bądź rodziny ubiegającej się 
o skierowanie lub przebywającej w ośrodku wsparcia.
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3. Obniżenie bądź też całkowite zwolnienie z opłaty nie może przekroczyć 3 miesięcy w ciągu roku 
kalendarzowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski
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