
Projekt

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

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

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym 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 mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi - 
Schronisko, Ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą osoby samotnie 
gospodarujące lub osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 ponoszą odpłatność za pobyt w mieszkaniu 
chronionym na następujących zasadach:

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
1 2

powyżej 100% do 140% 15%
powyżej 140% do 180% 20%
powyżej 180% do 220% 30%
powyżej 220% do 260% 40%
powyżej 260% do 300% 50%
powyżej 300% do 350% 60%

powyżej 350% 100%

§ 3. Średni miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu chronionym na dany rok kalendarzowy 
ustala się na podstawie kosztów prowadzenia mieszkania poniesionych 
w roku poprzedzającym oraz liczby miejsc pobytu dostępnych w mieszkaniu.

§ 4. Osobom, które rozpoczęły lub zakończyły pobyt w mieszkaniu chronionym 
w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego nalicza się opłatę, o której mowa w § 3 dzieląc  
należną opłatę mieszkańca za cały miesiąc przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc  
przez liczbę dni pobytu.

§ 5. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym wnoszona jest na rachunek bankowy 
Ośrodka w okresach miesięcznych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

Ustalenie przez Radę Miasta szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym wynika z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.

Mieszkanie chronione prowadzone jest przez Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi -
Schronisko, Ogrzewalnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
i posiada 2 miejsca pobytu. Obecnie miejsca w mieszkaniu chronionym nie są zajęte,
czasowo zostało ono przeznaczone na izolatorium w sytuacji ewentualnej konieczności
objęcia kwarantanną osoby bezdomnej przebywającej w Ogrzewalni (czynnej do
15.05.2020) lub mieszkańca Schroniska dla Osób Bezdomnych w Kołobrzegu.

Koszt prowadzenia mieszkania chronionego w roku 2019 wyniósł 3.385,52 zł,
w związku z czym średni miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu chronionym w roku
2020 – liczony zgodnie z zapisem § 2 projektu uchwały - wynosi 141,06 zł. Na koszt
pobytu w mieszkaniu chronionym składają się koszty utrzymania mieszkania, w tym
odpłatne media oraz koszty usług świadczonych mieszkańcom w formie wsparcia
w mieszkaniu chronionym.

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

Poniżej symulacja faktycznej odpłatności za jeden miesiąc pobytu w mieszkaniu
chronionym w 2020 roku.

OSOBA SAMOTNIE GOSPODARUJĄCA
– kryterium dochodowe 701,00 zł (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

dochód gospodarstwa domowego wyrażony jako %
kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy
społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy

wysokość odpłatności za miesiąc pobytu

% odpłatności
odpłatność w zł – średni

miesięczny koszt
pobytu 141,06 zł

powyżej 100% do 140%
15% 21,16

w zł 701,01 – 981,40

powyżej 140% do 180%
20% 28,21

w zł 981,41 – 1.261,80

powyżej 180% do 220%
30% 42,32

w zł 1 261,81 – 1.542,20

powyżej 220% do 260%
40% 56,43

w zł 1.542,21 – 1.822,60

powyżej 260% do 300%
50% 70,53

w zł 1.822,61 – 2.103,00

powyżej 300% do 350%
60% 84,64

w zł 2.103,01 – 2.453,50

powyżej 350%
100% 141,06

w zł 2.453,51 i więcej
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OSOBA W RODZINIE
– kryterium dochodowe 528,00 zł (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

dochód gospodarstwa domowego wyrażony jako %
kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy
społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy

wysokość odpłatności za miesiąc pobytu

% odpłatności
odpłatność w zł – średni

miesięczny koszt
pobytu 141,06 zł

powyżej 100% do 140%
15% 21,16

w zł 528,01 – 739,20

powyżej 140% do 180%
20% 28,21

w zł 739,21 – 950,40

powyżej 180% do 220%
30% 42,32

w zł 950,41 – 1.161,60

powyżej 220% do 260%
40% 56,43

w zł 1.161,61 – 1.372,80

powyżej 260% do 300%
50% 70,53

w zł 1.372,81 – 1.584,00

powyżej 300% do 350%
60% 84,64

w zł 1.584,01 – 1.848,00

powyżej 350%
100% 141,06

w zł 1.848,01 i więcej

Id: C1508BD3-1316-41EC-BB03-A34A6AB80A94. Projekt Strona 2




