
UCHWAŁA NR XXVII/386/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 9 września 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.
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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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