
Projekt

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

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Schronisku dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. 
poz. 1622, 1690, 1818, 2473), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

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

§ 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 na rachunek bankowy Ośrodka 
w okresach miesięcznych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 6. Traci moc Uchwała XVI/233/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku 
prowadzonym przez Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi – Schronisko, Ogrzewalnia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (Dz. Urz. Województwa  
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 233).
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

Wniosek dotyczy projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób
Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Zmiana w stosunku do obowiązującego obecnie uregulowania, wprowadzonego
Uchwałą Nr XVI/233/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz. Urz.
Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 233) ma na celu sprecyzowanie
poziomu odpłatności za pobyt w Schronisku w zależności od wysokości dochodu osoby
bezdomnej skierowanej do placówki.

W tym celu w tabeli w § 2 ust. 1 projektu uchwały wprowadza się określenie
przedziałów dochodów w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie poziomu
odpłatności w każdej sytuacji dochodowej osoby bezdomnej (zapis w kol. 1 tabeli:
powyżej …. % do …. %). Na przykład w przypadku gdy dochód świadczeniobiorcy
stanowi 120% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej, odpłatność za pobyt w schronisku ustala się na poziomie 5% kosztów
pobytu, a jeżeli dochód ten wynosi 120,01 % - na poziomie 10%.

Poziom odpłatności w poszczególnych przedziałach dochodowych nie ulega zmianie
w stosunku do rozwiązania obowiązującego obecnie, uregulowanego w wymienionej
wyżej uchwale Rady Miasta. Dzienny koszt pobytu w Schronisku dla Osób Bezdomnych
w roku 2020 wynosi 36,16 zł.

Proponowana regulacja nie wpłynie na wysokość dochodów wynikających
z odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w Schronisku dla Osób
Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Wprowadzenie regulacji umożliwi prawidłową realizację zadań powierzonych Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
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