
UCHWALA NR XIV.88.2019 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 28 Iistopada 2019 roku 

zmieniaj!jca uchwalc; w sprawie ustalenia szczeg610wych zasad ponoszenia odplatnosci za 
pobyt w mieszkaniach chronionych i osrodkach wsparcia udzielaj!jcych schronienia osobom 
tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym 

Na podstawie art.J 8 ust.2 pkt.lS w zwif)zku z art. 7 ust.J pkt.6 ustawy z dnia 8 marca I 990r. 0 
samorzf)dzie gminnym ( Dz.U. z 20 19r. poz.S06) oraz art. 17 ust.1 pktJ , art.SI ustA, art.97 ust.l , 
ust.la i ust.S ustawy z dnia 12 marca 2004r. 0 pomocy spolecznej (t.j . Dz.U. z 2019r. poz. IS07 z 
p6zn. zm.) uchwala siC; co nastc;puje: 

§1 W uchwale Nr XXXVIl242/20 17 Rady Gminy w Baboszewie z dnia 20 grudnia 20 17roku w 
sprawie ustalenia szczeg610wych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w mieszkaniach 
clu'onionych i osrodkach wsparcia udzielaj'lcych schronienia osobom tego pozbawionym, w tym 
osobom bezdomnym wprowadza siC; nastc;puj 'lce zmiany: 
I) § 3 zal'lcznika do Uchwaly Nr XXXVI/242/2017 z dnia 20 grudnia 20171'. otrzymuje 
nastc;puj'lce brzmienie: 
§ 3.1 Wysokosc odplatnosci za przyznane swiadczenia w formie sclu'onienia dla os6b innych niz 
wskazane wart . 97 ust.la ustawy z dnia 12 marca 20041' 0 pomocy spolecznej (tj. Dz.U. z 20191'. 
poz.lS07 z p6zn.zm.) okresla ponizsza tabela: 

Doch6d osoby/rodziny wyrazony jako % Odplatnosc - % dochodu osobyl rodziny 
kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z 
art.8 ust.J ustawy 0 pomocy spolecznej 

Powyzej 100% do ISO% 70% 

Powyzej ISO% do 200% 90% 

Powyzej 200% 100% 

§3.2 Wysokosc odplatnosci za przyznane swiadczenia w fonnie schronienia dla os6b okreslonych 
w art.97 ust.la ustawy z dnia 12marca 2004r 0 pomocy spolecznej (Dz.U. z 2019r. poz. IS07 z 
p6m. zm.) okresla ponizsza tabela: 

Doch6d osoby/rodziny wyrazony jako % Odplatnosc - % dochodu osobyl rodziny 
kryterium dochodowego, ustalonego W schronisku dla os6b W schronisku dla os6b 
zgodnie z art. 8 lISt.J lIstawy 0 pomocy bezdonmych bezdomnych z lIslllgami 
spolecznej opieklll1czymi 

Do 100% 30% SO% 

Powyzej 100% do ISO% 70% 70% 

Powyzej ISO% do 200% 90% 90% 

Powyzej 200% 100% 100% 



§ 2. Wykonanie uchwa!y powierza siC; W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 3. Uchwa!a wchodzi w zycie po up!ywie 14 dni od dniajej og!oszenia w Dzienniku Urzc;dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr XIV88.2019 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 28 listopada 2019roku 

Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004r 0 pomocy spolecznej (Dz.U. z 2019r. poz.1507 z p6in. 
zm.) wprowadzila od dnia 4.1 0.2019r zmiany dotyczqce odplatnosci za pobyt osoby bezdomnej 
skierowanej do schroniska dla os6b bezdomnych albo schroniska dla os6b bezdomnych z uslugami 
opiekuilczymi, kt6rych doch6d nie przekracza kryterium dochodowego okreslonego w ustawie 0 

pomocy spolecznej. Art. 97 ust.l a w/w ustawy stanowi, ze jezeli doch6d osoby samotnie 
gospodarujqcej lub doch6d na osoby w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, 
oplata nie moze bye wyzsza niz 30% dochodu osoby samotnie gospodarujqcej lub dochodu na 
osoby w rodzinie osoby skierowanej do scluoniska dla os6b bezdomnych, a w przypadku 
scluoniska dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuilczymi nie moze bye wyzsza niz 50% tego 
dochodu. W zwiqzku z powyzszym konieczne stalo siy podjycie uchwaly zgodnie z 
obowiqzujqcymi przepisami. 
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