
UCHWAŁA NR XXXVIII/546/21 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Kołobrzegu 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876, poz.2369 oraz z 2021 r. poz.794 i poz.803), 
Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Schronisku dla Osób Bezdomnych, zwanym dalej Schroniskiem prowadzonym przez 
jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Kołobrzeg albo na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg. 

§ 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 - % dziennego 
kosztu pobytu, o którym mowa  

w § 3 uchwały 
1 2 

do 100% 3% 
powyżej 100% do 120% 5% 
powyżej 120% do 140% 10% 
powyżej 140% do 150% 15% 
powyżej 150% do 160% 20% 
powyżej 160% do 180% 25% 
powyżej 180% do 200% 30% 
powyżej 200% do 250% 40% 
powyżej 250% do 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 placówce miejsc noclegowych. 

§ 4. Opłata za pobyt w Schronisku wnoszona jest w okresach miesięcznych w sposób 
określony w decyzji administracyjnej w sprawie przyznania schronienia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVII/387/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września  

2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Schronisku dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kołobrzegu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 4232). 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Lewandowski 
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