
UCHWAŁA NR XVII/143/19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art.17 ust.1 pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych, dla 
których właściwą miejscowo jest Gmina Miejska Kościerzyna.

§ 2. 1. Osobom bezdomnym, które osiągają dochody, pomoc w postaci schronienia udzielana jest odpłatnie 
w maksymalnej wysokości określonej w § 3.

2. Gmina Miejska Kościerzyna pokrywa część kosztów stanowiących różnicę między miesięcznym 
kosztem utrzymania w ośrodkach wsparcia, a opłatą uiszczoną przez osobę umieszczoną w ośrodku wsparcia.

§ 3. Odpłatność w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych, ustala się następująco:

Procentowa wysokość miesięcznej maksymalnej 
odpłatności, naliczanej od dochodu osoby 

skierowanej do schroniskaDochód osoby zgodnie z kryterium dochodowym 
określonym w art. 8 ust. 1

ustawy o pomocy społecznej Schronisko dla osób 
bezdomnych

Schronisko dla  osób 
bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi
do 100% 30% 50%

Powyżej 100% do 150% 50% 70%
Powyżej 150% do 200% 70% 80%
Powyżej 200% do 250% 80% 90%

Powyżej 250% 100% 100%

§ 4. Odpłatność w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych nie będącymi schroniskami dla osób 
bezdomnych i schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których dochód przekracza 
kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kształtuje się następująco:

Dochód osoby (rodziny) zgodnie z kryterium 
dochodowym określonym 

w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość miesięcznej maksymalnej 
odpłatności, naliczanej od dochodu osoby (rodziny) 

skierowanej do ośrodka wsparcia

do 100 % bezpłatnie
Powyżej 100% - 150% 30%
Powyżej 150% - 200% 50%
Powyżej 200% - 250% 70%
Powyżej 250% - 300% 80%

Powyżej 300% 100%

§ 5. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ustala się za każdy dzień pobytu.

2. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy.
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3. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza 
się dzieląc kwotę odpłatności wynikającej z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc ją przez liczbę 
dni pobytu.

4. Miesięczna odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia nie może przekroczyć 100% miesięcznego kosztu 
pobytu osoby w schronisku.

§ 6. Sposób wnoszenia opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia określa się w decyzji kierującej do ośrodka.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr LXIII/505/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób 
bezdomnych, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały lub posiadają na terenie Miasta 
Kościerzyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 48 a ust. 1 i ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, udzielenie schronienia następuje przez
przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W związku ze zmianą od 4 października 2019r. ustawy o pomocy społecznej wprowadzającej do
art. 97 ust. 1a zapisu, iż osoba bezdomna skierowana do schroniska, której dochód nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego może ponosić stosowną odpłatność - należało zmienić Uchwałę Nr LXIII/505/18
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych, które ostatnie miejsce
zameldowania na pobyt stały posiadały lub posiadają na terenie Miasta Kościerzyna.

Ze względu na powyższe podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.
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