
UCHWAŁA NR XIX/465/2019
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach 
dla osób bezdomnych

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 51 ust. 4, art. 97 ust. 1, 1 a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/2079/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych (Dz. 
Urz. Woj. Maz. poz. 9431) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „„§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 
zwanych dalej schroniskami.”;”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „„Osoby bezdomne ponoszą odpłatność na zasadach określonych 
w poniższej tabeli:

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
w procentach w relacji do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do 
dochodu

powyżej do 
(włączni

e)

w schronisku dla 
osób bezdomnych

w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi
---------- 150% 30% 30%
150% 200% 40% 40%
200% ---------- 50% 50%

”.”

3) w § 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „"1. Osoba bezdomna może zostać 
zwolniona częściowo z ponoszenia odpłatności na okres wynikający z okoliczności sprawy w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, gdy ponoszenie odpłatności za pobyt w schronisku stanowiłoby dla niej 
nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, a zwłaszcza za względu na następujące 
okoliczności:".”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy oraz ośrodków 
pomocy społecznej m.st. Warszawy.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 października 2019 r.

Poz. 11637



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 października 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska
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