
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Schronisku prowadzonym przez Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi – 

Schronisko, Ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 97 ust. 5  ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018 r. 
poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i poz. 1690), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Schronisku prowadzonym przez Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi - Schronisko, 
Ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kołobrzegu.

§ 2. 1. Osoby bezdomne zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku według zasad  określonych  w  poniższej tabeli. 
dochód gospodarstwa domowego wyrażony 

jako % kryterium uprawniającego do 
świadczeń pomocy społecznej, określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy  

wysokość odpłatności - % średniego 
miesięcznego kosztu pobytu, o którym mowa 

w § 3 uchwały 

Do 100% 3 %
100 %  - 120 %  5 %
120 %  -  140 % 10 %
140 %  -  150 % 15 %
150 %  -  160 % 20 %
160 %  -  180 % 25 %
180 %  - 200 % 30 %
200 %  - 250 % 40 %
250 %  - 300 % 50 %
Powyżej 300 % 100 %

2. Osoba bezdomna, o której mowa w ust. 1, ponosi odpłatność za każdy dzień pobytu 
w schronisku.

§ 3. Dzienny koszt pobytu  w schronisku na dany rok kalendarzowy ustala się na 
podstawie kosztów prowadzenia schroniska poniesionych w roku poprzedzającym oraz 
liczby dostępnych w schronisku miejsc noclegowych.

§ 4. Opłata za pobyt w Schronisku prowadzonym przez Dział Opieki nad Osobami 
Bezdomnymi  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu wnoszona jest na 
rachunek bankowy Ośrodka w okresach miesięcznych w terminie do 15 następnego 
miesiąca.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/110/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 3335).
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy
zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Art. 48a ust. 1 w/w ustawy
stanowi, że udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca
w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zgodnie z treścią art. 97
ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej wnosi o ustalenie zasad
ponoszenia odpłatności dla świadczeniobiorców za pobyt w Schronisku prowadzonym
przez Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi – Schronisko, Ogrzewalnia.

Obecnie obowiązujące zasady określone zostały w Uchwale Nr IX/110/19 Rady Miasta
w Kołobrzegu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej.

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019 poz. 1690) dokonano nowelizacji ustawy
o pomocy społecznej z dniem 4 października 2019 r. W wyniku tej nowelizacji dodano do
ustawy art. 97 ust. 1a, zgodnie z którym w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do
schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Oznacza to, że aktualnie
zobowiązane do odpłatności za pobyt w schronisku mogą być również osoby, których
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty kryterium dochodowego. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata
nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na
osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w
przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być
wyższa niż 50% tego dochodu.

W związku z powyższą nowelizacją zasadne jest dokonanie zmian zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku, zróżnicowania poziomu odpłatności w stosunku do
uzyskiwanego poziomu dochodów przez świadczeniobiorców. Zaproponowane
w projekcie zasady odpłatności opracowane zostały przy uwzględnieniu wysokości
dochodu osoby bezdomnej, która nie przekracza kwoty kryterium dochodowego oraz
mając na uwadze wysokość świadczeń emerytalnych, rentowych stanowiących dochód
świadczeniobiorców prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe (osoby
samotnie gospodarujące).

Zarządzeniem Nr 1/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dziennego kosztu pobytu
mieszkańca schroniska w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi-Schronisko,
Ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ustalono zgodnie
z § 1 dzienny koszt pobytu na rok 2019 na kwotę 32,96 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późn. zmianami
art.8 ust 1 – kryterium dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 701,00 zł,
a dla osoby w rodzinie kryterium osobowe wynosi 528,00 zł.

Dla zobrazowania odpłatności, jaką mieszkańcy schroniska poniosą zgodnie z zasadami
określonymi w projekcie uchwały. W załączonych tabelach poniżej przedstawiono
wysokość odpłatności w zależności od wysokości posiadanych przez uczestnika
dochodów. Przykładowo przedstawiono miesięczną odpłatność dla gospodarstwa
jednoosobowego oraz dla 2 osób w rodzinie.
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Tab. I dotyczy osób samotnie gospodarujących:

Dochód jednoosobowego
gospodarstwa domowego
(kryterium doch.- 701,zł)

Dochód
gospodarstwa
domowego

wyrażony jako %
kryterium

uprawniającego do
świadczeń pomocy

społecznej,
określonego
w art. 8 ust. 1

ustawy

wysokość
odpłatności

- %
dziennego
kosztu

pobytu, o
którym

mowa w § 2
uchwały

Miesięczna wysokość odpłatności w
złotych

(dzienny koszt pobytu w roku 2019
32,96zł.x %odpłatności x 31 dni)

Odpłatność
za 1 dzień
pobytu

Odpłatność za 31 dni
pobytu

Do 701,00 zł do 100 % 3 % 0,99 zł 30,69 zł
701,01 - 841,20 zł 100 % - 120 % 5 % 1,65 zł 51,15 zł
841,21 - 981,40 zł 120 % - 140 % 10 % 3,30 zł 102,30 zł
981,41 - 1051,50zł 140 % - 150 % 15 % 4,94 zł 153,14 zł
1051,51 - 1121,60 zł 150 % - 160 % 20 % 6,59 zł 204,29 zł
1121,61 - 1261,80 zł 160 % - 180 % 25 % 8,24 zł 255,44 zł
1261,81 - 1492,00 zł 180 % - 200 % 30 % 9,89 zł 306,59 zł
1492,01 - 1752,50 zł 200 % - 250 % 40 % 13,18 zł 408,58 zł
1752,51 - 2103,00 zł 250 % - 300 % 50 % 16,48 zł 510,88 zł
powyżej 2103,01 zł powyżej 300 % 100 % 32,96 zł 1021.76 zł

Tab. II dotyczy rodziny dwuosobowej:

Dochód gospodarstwa
domowego - 2-osoby w
rodzinie – kryterium

dochodowe 528,00 zł x 2
osoby= 1056,00 zł

Dochód
gospodarstwa
domowego

wyrażony jako %
kryterium

uprawniającego do
świadczeń pomocy

społecznej,
określonego
w art. 8 ust. 1

ustawy

wysokość
odpłatności

- %
dziennego
kosztu

pobytu, o
którym

mowa w § 2
uchwały

Miesięczna wysokość odpłatności w
złotych

(dzienny koszt pobytu w roku 2019
32,96zł.x %odpłatności x 31 dni x 2

osoby)

Odpłatność
za 1 dzień
pobytu

Odpłatność za 31 dni
pobytu

1056,00 zł Do 100 % 3 % 1,98 zł 61,38 zł
1056,01-1267,20 zł 100 % - 120 % 5 % 3,30 zł 102,30 zł
1267,21- 1478,40 zł 120 % - 140 % 10 % 6,59 zł 204,29 zł
1478,41- 1584,00 zł 140 % - 150 % 15 % 9,89 zł 306,59 zł
1584,01-1689,60 zł 150 % - 160 % 20 % 13,18 zł 408,58 zł
1689,61 – 1900,80 zł 160 % - 180 % 25 % 16,48 zł 510,88 zł
1900,81 -2112,00 zł 180 % - 200 % 30 % 19,78 zł 613,18 zł
2112,01 – 2640,00 zł 200 % - 250 % 40 % 26,37 zł 817,47 zł
2640,01- 3168,00 zł 250 % - 300 % 50 % 32,96 zł 1021,76 zł
Powyżej 3168,01 zł Powyżej 300 % 100 % 65,92 zł 2043,52 zł

Regulacja związana ze zmianami w ponoszeniu odpłatności za pobyt osób w schronisku
usprawni realizację zadań powierzonych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu.
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