
UCHWAŁA Nr XV.199.2019 

     Rady Gminy Nadarzyn 

    z dnia 30 października 2019r. 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych                

z usługami opiekuńczymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818) 

Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

 

§1.Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt       

w ośrodku wsparcia. 

 

§2.Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają: 

1) pobyt – okres przebywania w ośrodku wsparcia ustalony w decyzji administracyjnej; 

2) odpłatność – kwota opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia;  

3) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub 

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej; 

4) dochód – dochód, o którym mowa w art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej; 

5) osoba bezdomna – osoba, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, która 

posiada ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Nadarzyn; 

6) ośrodek wsparcia – schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 

§3.Osoby bezdomne, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ponoszą 

odpłatność w wysokości kosztów faktycznego pobytu, ale nie więcej niż 60% swojego 

dochodu w przypadku pobytu w schronisku dla osób bezdomnych i nie więcej niż 70% 

swojego dochodu w przypadku pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

 

§4.1.Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

W przypadku, gdy pobyt osoby w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca 

kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę 

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

 

 

 



2.Termin i sposób wnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ustalany będzie 

indywidualnie, w decyzji administracyjnej. 

 

§5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§6.Traci moc Uchwała Nr IV.32.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.          

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 

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

Województwa Mazowieckiego. 


