
UCHWAŁA NR XXII/136/2019
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622,1690 i 1818) oraz art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych i w  mieszkaniach chronionych.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 
1) Gmina – Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
2) schronisko dla osób bezdomnych – schronisko dla osób bezdomnych, o którym 

mowa w art. 48a ust. 2 i 2b ustawy o pomocy społecznej, prowadzone przez:
a) podmioty uprawnione, określone w art. 25 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej, 

którym Gmina powierzyła (zleciła) zadanie polegające na zapewnieniu osobom 
pozbawionym schronienia pobytu w schronisku dla osób bezdomnych lub 
u których zakupiła usługę w tym zakresie,

b) inną gminę, z którą Gmina zawarła, na zasadach określonych ustawą 
o samorządzie gminnym, porozumienie międzygminne celem zapewnienia 
osobom pozbawionym schronienia pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.

3) osoba bezdomna – osobę bezdomną w rozumieniu art. 6 pkt. 8 ustawy  
o pomocy społecznej,

4) mieszkanie chronione – mieszkanie, o którym mowa w art. 53 ustawy
o pomocy społecznej, przez które należy rozumieć odpowiednio:

1) mieszkanie chronione treningowe, powadzone przez Gminę - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22, zwanym dalej „MOPS”,

2) mieszkanie chronione treningowe lub wspierane prowadzone przez:
a) podmioty określone w art. 53 ust. 3 ustawy o pomoc społecznej, którym 

Gmina powierzyła (zleciła) zadanie polegające na prowadzeniu mieszkania 
chronionego,

b) inną gminę, z którą Gmina zawarła, na zasadach określonych ustawą 
o samorządzie gminnym, porozumienie międzygminne dotyczące utworzenia 
i/lub prowadzenia mieszkania chronionego.



5) kryterium dochodowe – odpowiednio: kryterium dochodowe osoby samotnie 
gospodarującej lub kryterium dochodowe osoby w rodzinie, ustalone 
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  o pomocy społecznej,

6) decyzja administracyjna  - decyzję administracyjną wydaną na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej, kierującą odpowiednio do: schroniska dla osób 
bezdomnych lub mieszkania chronionego i ustalającą odpłatność za pobyt w nich,

7) pobyt – okres przebywania odpowiednio w:  schronisku dla osób bezdomnych 
lub mieszkaniu chronionym ustalony w decyzji administracyjnej,

8) miesięczny koszt pobytu jednej osoby w schronisku dla osób bezdomnych – 
wysokość miesięcznej opłaty za pobyt jednej osoby w schronisku dla osób 
bezdomnych, wynikająca z umowy zawartej przez Gminę z podmiotami, 
o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. a i b,

9) miesięczny koszt pobytu jednej osoby w mieszkaniu chronionym – kwotowy 
udział przypadający na jedną osobę przebywającą w mieszkaniu chronionym 
odpowiednio:
a) prowadzonym przez Gminę – MOPS – udział w miesięcznym średnim koszcie 

utrzymania mieszkania chronionego, na który składają się koszty zarządu 
mieszkaniem chronionym, opłaty za media, ubezpieczenie mieszkania 
i osobowe koszty zapewnienia wsparcia w tym mieszkaniu. Średni miesięczny 
koszt utrzymania mieszkania chronionego przypadający na jedną osobę, ustala 
się na kwotę 473 zł,

b) prowadzonych przez podmioty, o których mowa w § 2 pkt. 4 lit. b i c –
- wysokość miesięcznej opłaty za pobyt jednej osoby w mieszkaniu 
chronionym, wynikająca z umowy zawartej przez Gminę z tymi podmiotami,

10) opłata za pobyt – odpowiednio opłatę za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w mieszkaniu chronionym.
§ 3. 1. Osoby skierowane do schroniska dla bezdomnych lub mieszkania 

chronionego, ponoszą opłatę za pobyt w nich na zasadach ustalonych w ust. 2 -8.
2. Opłatę za pobyt ustala się jako opłatę miesięczną – zgodnie z poniższymi 

Tabelami nr I, II i III, z uwzględnieniem zakresu i standardu korzystania przez osobę 
z usług schroniska dla osób bezdomnych lub mieszkania chronionego, 
z zastrzeżeniem, że wysokość opłaty za pobyt nie może przekroczyć odpowiednio 
miesięcznego kosztu pobytu jednej osoby w schronisku dla osób bezdomnych lub 
średniego



Tabela I – opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Lp. Dochód świadczeniobiorcy wyrażony jako % 

kryterium dochodowego.
Miesięczna opłata za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych wyrażona jako % dochodu 
świadczeniobiorcy.

1. do 100% do 30%
2. powyżej  100 % do 120 % do 40 %
3. powyżej  120 % do 140 % do 60 %
4. powyżej  140 % do 160 % do 80 %
5. powyżej  160 % do 100 %

Tabela II – opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami  
opiekuńczymi

Lp. Dochód świadczeniobiorcy wyrażony jako % 
kryterium dochodowego.

Miesięczna opłata za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych wyrażona jako % dochodu 

świadczeniobiorcy.
1. do 100% do 50%
2. powyżej  100 % do 120 % do 55%
3. powyżej  120 % do 140 % do 60 %
4. powyżej  140 % do 160 % do 80 %
5. powyżej  160 %  do 100 %

Tabela III – opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Lp. Dochód świadczeniobiorcy wyrażony jako % 

kryterium dochodowego.
Miesięczna opłata za pobyt w mieszkaniu 
chronionym wyrażona jako % dochodu 

świadczeniobiorcy.
1. powyżej  100 % do 120 % do 20 %
2. powyżej  120 % do 140 % do 25 %
3. powyżej  140 % do 160 % do 30 %
4. powyżej  160 % do 40 %

3. W przypadku gdy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub mieszkaniu 
chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę za pobyt oblicza 
się proporcjonalnie, dzieląc kwotę opłaty, ustaloną zgodnie z ust. 2, przez liczbę dni 
w danym miesiącu kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni pobytu 
przypadających na dany miesiąc.

4. Sposób ustalania opłaty za pobyt, określony w ust. 3, stosuje się odpowiednio 
w przypadku egzekwowania opłaty za pobyt wynikającej z decyzji administracyjnej, 
jeżeli faktyczny okres tego pobytu okazał się krótszy, niż ustalony w tej decyzji.

5. Opłata za pobyt jest uiszczana z dołu do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego, 
za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy MOPS wskazany w decyzji 
administracyjnej.

6. W przypadku gdy ze skierowania na pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
lub mieszkaniu chronionym korzysta kilka osób z tej samej rodziny, opłatę za pobyt 
ustala się oddzielnie dla każdej z tych osób,  z uwzględnieniem ust. 2-5.



7. Osoby skierowane do mieszkania chronionego prowadzonego przez Gminę –
MOPS, są zobowiązane dodatkowo do uiszczania, bez względu na ich dochód, 
miesięcznych opłat za energię eklektyczną z tytułu korzystania w mieszkaniu 
chronionym, za zgodą Dyrektora MOPS, ze sprzętu agd lub/i rtv będącego 
własnością tych osób.

8. Ustala się następujące miesięczne opłaty, o których mowa w ust. 7,  za 
następujący sprzęt agd i rtv:
1) 8,00 zł – czajnik elektryczny, radioodtwarzacz, radioodbiornik, odtwarzacz  

wideo, Hi Fi Audio, drukarka, mikrofalówka,
2) 15,00 zł – lodówka, telewizor, laptop, komputer stacjonarny.

9. W przypadku, gdy pobyt w mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego 
miesiąca kalendarzowego, opłatę na energię elektryczną oblicza się proporcjonalnie, 
dzieląc kwotę opłaty, ustaloną zgodnie z ust. 8, przez liczbę dni w danym miesiącu 
kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni pobytu przypadających na dany miesiąc

10. Opłata, o której mowa w ust. 7 i 8, jest uiszczana z dołu do 15-go dnia 
miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy MOPS 
wskazany  w piśmie zawierającym zgodę Dyrektora MOPS na korzystanie ze 
sprzętu agd i rtv.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIX/97/2017 Rady Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 
schronisku dla osób bezdomnych oraz mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 3176 i z 2018 r. poz. 941 i 2790).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek




