
 

 

UCHWAŁA NR VII/50/2019 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

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

będących schroniskami dla osób bezdomnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 

2192, 2354, 2529, z 2019 r. 271) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących 

schroniskami dla osób bezdomnych. 

§ 2. 1. Pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych jest odpłatny jeżeli dochód osoby bezdomnej samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o których mowa 

w art. 9 ustawy o pomocy społecznej i przepisach na jego podstawie wydanych. 

2. Podstawę do ustalenia odpłatności stanowią: 

- 2.1.dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, w rozumieniu postanowień 

art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej, 

- 2.2. stawka płatności noclegowej. 

3. Odpłatność ustalana jest za każdy dzień pobytu w schronisku, okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc 

kalendarzowy. 

4. Za dni nieobecności osoba bezdomna nie ponosi odpłatności. 

5. Odpłatność za pobyt ustala się w decyzji administracyjnej, uwzględniając zasady ponoszenia odpłatności 

określone w niniejszej uchwale. 

§ 3. 1. Stawka płatności noclegowej ustalana jest zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bartoszycach. 

2. Zarządzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wydawane jest raz w roku – do dnia 

20 stycznia. Określona w nim stawka obowiązuje w okresie od 1 lutego roku wydania do 31 stycznia roku 

następnego. 

3. Stawka płatności noclegowej równa się stosunkowi: 

- 3.1. sumy kosztów funkcjonowania schroniska, powiększonej o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

w okresie pierwszych trzech kwartałów roku ubiegłego (art. 7  ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. 

o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz 

refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych) oraz 

- 3.2  liczby noclegów zrealizowanych przez Schronisko dla Osób Bezdomnych w Bartoszycach, w roku 

ubiegłym, w oparciu o porozumienia międzygminne zawarte przez Gminę Miejską Bartoszyce. 
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4. Do kosztów funkcjonowania schroniska, stanowiących podstawę naliczenia stawki płatności noclegowej, 

nie wlicza się: 

- 4.1. stałych kosztów utrzymania nieruchomości schroniska w roku poprzedzającym naliczenie stawki, w  

szczególności takich jak: podatki i opłaty publiczne, konieczne ubezpieczenia, dezynfekcja,  dezynsekcja, 

deratyzacja, przeglądy i badania techniczne, tak budynku jak i jego wyposażenia  (dźwig, gaśnice, systemy 

ppoż., monitoring, itp.), 

- 4.2 amortyzacji nieruchomości. 

5. Wysokość stawki płatności noclegowej zostanie zaokrąglona „w górę” do pełnych złotych. 

6. Stawkę płatności noclegowej, ustaloną w sposób opisany powyżej, stosuje się dla ustalania odpłatności 

za pobyt osoby bezdomnej w każdym schronisku, nie tylko w Schronisku dla Osób Bezdomnych 

w Bartoszycach. 

§ 4. 1. Odpłatność za pobyt osoby bezdomnej w schronisku, w rozumieniu postanowień § 2 ust. 3 niniejszej 

uchwały, równa się dwie trzecie iloczynu stawki płatności noclegowej oraz pomniejszonego o jeden ilorazu 

dochodu osoby samotnie gospodarującej  lub dochodu na osobę w rodzinie i kryterium dochodowego. 

2. Odpłatność za pobyt opisana jest następującym wzorem matematycznym: 

Od = 2/3k x (Do/Ko – 1) 

- w którym poszczególne symbole oznaczają: 

-  2.1  Od – odpłatność osoby bezdomnej za pobyt w schronisku,  

-  2.2. k – stawka płatności noclegowej, 

-  2.3. Do – dochód osoby bezdomnej, samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w  rodzinie, 

w rozumieniu postanowień art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej, 

-  2.4. Ko – kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 9 ustawy o pomocy społecznej i przepisach na jego 

podstawie wydanych; 

3. Wynik każdego z działań matematycznych, koniecznych do wyliczenia odpłatności, jest zaokrąglany 

w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 5 tysięcznych pomija się, a końcówki wynoszące 5 i więcej 

tysięcznych podwyższa do pełnych setnych części. 

4. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, jest równy 

lub wyższy od dwuipółkrotności kryterium dochodowego, odpłatność za pobyt jest równa stawce płatności 

noclegowej. 

§ 5. Gmina miejska Bartoszyce dysponuje ośrodkiem wsparcia – Schroniskiem dla Osób Bezdomnych, 

zlokalizowanym w Bartoszycach, przy ul. Pieniężnego 10A. 

§ 6. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w Regulaminie realizacji świadczeń w ramach zadań 

własnych Miasta Bartoszyce z zakresu pomocy społecznej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 135/XXV/04 

Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 30 września 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji 

świadczeń w ramach zadań własnych Miasta Bartoszyce z zakresu pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Warm. 

Maz. z 2004r. Nr 143 poz. 1787 z późn. zmian.) skreśla się w rozdziale II literę A wraz z całością paragrafu 4. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Dubicki 
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