Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia
19 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3,
art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507, z późn. zm) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) na
wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
(tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2019 r. poz. 6331) § 3
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny tylko dla osób i rodzin,
które uzyskują dochody przekraczające wysokość kryterium dochodowego z wyjątkiem schroniska dla
osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.”.
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 października 2016 r. w brzmieniu, który stanowi załącznik nr 1do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 października 2016 r. w brzmieniu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej
Agnieszka Pasternak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia....................2019 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/477/2016
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 października 2016 r.
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych
1. Osoba przebywająca w Schronisku dla Bezdomnych prowadzącym miejsca okresowego pobytu ponosi
odpłatność za pobyt w wysokości określonej w decyzji administracyjnej.
2. Koszt pobytu określa zarządzeniem Dyrektor MOPS na podstawie umowy zawartej przez Gminę
Dąbrowa Górnicza z podmiotem wyłonionym w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia roku
następnego, w wysokości wyliczonej w oparciu o kwotę przyznanej dotacji na ten cel, podzieloną przez liczbę
miejsc, na którą została przekazana dotacja i przez 12 miesięcy. W przypadku wyłonienia podmiotu w terminie
późniejszym niż do 31 grudnia, koszt pobytu jest ustalany niezwłocznie z mocą obowiązującą określoną
w zarządzeniu Dyrektora MOPS, w wysokości wyliczonej w oparciu o kwotę przyznanej dotacji na ten cel,
podzieloną przez liczbę miejsc, na którą została przyznana dotacja i przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych
do końca roku kalendarzowego.
3. W przypadku pobytu osoby w Schronisku dla Bezdomnych przez okres nieobejmujący pełnego miesiąca,
opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu.
4. Należność z tytułu odpłatności osoba wnosi w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc
w kasie MOPS lub na wskazane w decyzji konto bankowe.
5. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych ustala się według
następujących zasad:
Dochód osoby/rodziny wyrażony w % liczonych od wysokości
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na
osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej
Powyżej 100%-110%
Powyżej 110%-120%
Powyżej 120%-130%
Powyżej 130%-140%
Powyżej 140%-160%
Powyżej 160%-180%
Powyżej 180%-200%
Powyżej 200%

Wysokość odpłatności w %
liczona od ustalonego
kosztu pobytu
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

6. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego, opłata wynosi 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu osoby
w rodzinie skierowanej do Schroniska dla Bezdomnych.

Id: 4D88800C-2091-4A06-934D-410473D9F75B. Projekt

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia....................2019 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/477/2016
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 października 2016 r.
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych z usługami
opiekuńczymi
1. Osoby przebywające w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzącym miejsca
okresowego pobytu ponoszą odpłatność za pobyt na podstawie decyzji administracyjnych.
2. Koszt pobytu lub pobytu z usługami opiekuńczymi określa zarządzeniem Dyrektor MOPS na podstawie
umowy zawartej przez Gminę Dąbrowa Górnicza z podmiotem wyłonionym w oparciu o przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do 31 grudnia każdego roku z mocą
obowiązującą od 1 stycznia roku następnego, w wysokości wyliczonej w oparciu o kwotę dotacji przyznanej na
ten cel, podzieloną przez liczbę miejsc, na którą została przyznana dotacja i przez 12 miesięcy. W przypadku
wyłonienia podmiotu w terminie późniejszym niż 31 grudnia, koszt pobytu jest ustalany niezwłocznie z mocą
obowiązującą określoną w zarządzeniu Dyrektora MOPS, w wysokości wyliczonej w oparciu o kwotę
przyznanej dotacji na ten cel, podzieloną przez liczbę miejsc, na którą została przyznana dotacja i przez liczbę
pełnych miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego.
3. W przypadku pobytu osoby w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi przez okres
nie obejmujący pełnego miesiąca, opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu.
4. Należność z tytułu odpłatności osoby wnoszą w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc
w kasie MOPS lub na wskazane w decyzji konto bankowe.
5. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi
ustala się według następujących zasad:
Dochód osoby/rodziny wyrażony w % liczonych od wysokości
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na
osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej
Powyżej 100%-110%
Powyżej 110%-120%
Powyżej 120%-140%
Powyżej 140%-160%
Powyżej 160%-180%
Powyżej 180%-200%
Powyżej 200%-230%
Powyżej 230%-250%
Powyżej 250%-280%
Powyżej 280%-310%
Powyżej 310%

Wysokość odpłatności w %
liczona od ustalonego
kosztu pobytu z usługami
opiekuńczymi
20%
25%
30%
35%
45%
55%
65%
75%
80%
90%
100%

6. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego, opłata wynosi 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu osoby
w rodzinie skierowanej do Schroniska dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
W związku z wejściem w życie z dniem 4 października 2019 r. art. 97 ust. 1a (na mocy art. 1 pkt 16 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, Dz. U. z 2019 r. poz. 1690), zmianie uległy zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Dotychczas obowiązujący art. 97 ust. 1 wskazywał, że osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
Wprowadzony przez ustawodawcę art. 97 ust. 1a stanowi, że "W przypadku osoby bezdomnej skierowanej
do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma
zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu
osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób
bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być
wyższa niż 50% tego dochodu".
Konsekwencją tej regulacji jest konieczność zmiany obowiązującej Uchwały Nr XXI/477/2016 Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, zmienionej Uchwałą Nr
IV/59/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 grudnia 2018 r.
Wobec powyższego konieczne staje się dostosowanie powyższej Uchwały do przepisów
określonych w ustawie o pomocy społecznej.
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