
 

 

UCHWAŁA NR 103/XII/19 

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE 

z dnia 6 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i, art. 48, art. 48a 

ust. 1 i 2, art. 51 ust. 4 i 5, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia wprowadza się następujące 

zmiany: 

§ 4. otrzymuje brzmienie: 

„1. Pomoc w formie przyznania tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia innym niż schronisko dla 

osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przysługuje: 

1) nieodpłatnie – osobom, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, określonego 

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

2) odpłatnie – osobom, których dochód przekracza kwoty kryterium dochodowego, określonego w ustawie 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) zgodnie z poniższą 

tabelą: 

Dochód osoby/rodziny wyrażony w % 

odpowiedniego kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby/rodziny przebywającej 

w ośrodku wsparcia wyrażona w % w odniesieniu do 

miesięcznego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 

dochodu na osobę w rodzinie 

do 100% Nieodpłatnie 

Powyżej 100% do 120% 15% 

Powyżej 120% do 140% 30% 

Powyżej 140% do 160% 45% 

Powyżej 160% do 180% 65% 

Powyżej 180% do 200% 80% 

Powyżej 200% 100% 
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2. Pomoc udzielana w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych oraz 

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest odpłatna, w wysokości określonej zgodnie 

z poniższą tabelą, z tym że odpłatność nie może przekraczać kosztu pobytu w danym ośrodku wsparcia: 

Dochód osoby/rodziny bezdomnej wyrażony 

w % odpowiedniego kryterium 

dochodowego ustalonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby skierowanej do 

schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi wyrażona w % 

w odniesieniu do miesięcznego dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie 

do 100% 30% 

Powyżej 100% do 120% 35% 

Powyżej 120% do 140% 40% 

Powyżej 140% do 160% 50% 

Powyżej 160% do 180% 65% 

Powyżej 180% do 200% 80% 

Powyżej 200% 100% 

3. Uczestnictwo w Klubie SENIOR+ w Żurominie jest bezpłatne.” 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

lic. Barbara Michalska 
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