UCHWAŁA NR XIX/174/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie
udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce
zameldowania posiadały na terenie gminy Sztum.
Na podstawie art. 17 pkt. 3, art. 48 ust. 1, 2, art. 96 ust. 1, 2 i 4, art. 97 ust. 1 i 5, art. 101 ust. 1, 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), w związku
z art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum określone
w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIX/384/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2010r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami
organizacyjnymi gminy Sztum, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom
tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy
Sztum
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/174/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum
§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1. Odpłatność – jest to kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodkach wsparcia, uwzględniająca przyznany
zakres usług;
2. Ośrodek wsparcia – są to noclegownie, przytuliska i schroniska dla osób bezdomnych i pozbawionych
schronienia;
3. Kryterium dochodowe – jest to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy;
4. Pobyt – jest to okres faktycznego przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji
administracyjnej;
5. MGOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie;
6. Ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.
1362 z późn. zm.).
§ 2. 1. Ośrodki wsparcia, niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum są podmiotamio zasięgu
lokalnym, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie udzielania schronienia,
wyżywienia, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce
zameldowania posiadały na terenie gminy Sztum.
2. MGOPS w Sztumie współpracuje oraz ma podpisane umowy w zakresie świadczenia schronienia osobom
bezdomnym z następującymi ośrodkami wsparcia:
a) Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”, które posiada placówki:
- Ośrodek w Sztumie – kobiety i mężczyźni,
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie – kobiety w ciąży i kobiety z małoletnimi dziećmi
o których mowa w art. 47 ust. 4 ustawy,
- Hostel dla osób niepełnosprawnych w Nowym Stawie – osoby niepełnosprawne o których mowa w art. 51
ust. 1 ustawy,
- Dom Socjalny w Borowym Młynie – mężczyźni niepełnosprawni o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy,
- Schronisko Dla Bezdomnych w Szawałdzie – mężczyźni,
- Centrum Usług Socjalnych w Gdańsku-mężczyźni niepełnosprawni o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy.
b) Stowarzyszenie św. Faustyny „FIDES” Schronisko dla osób bezdomnych w Malborku,
c) Instytut św. Brata Alberta, Ośrodek Pomocy i Terapii Matki Teresy z Kalkuty w Gryfiacach,
d) innymi ośrodkami wsparcia niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum.
§ 3. 1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku
wsparcia i poprzedzone jest pisemnym skierowaniem wydanym przez Dyrektora MGOPS, a następnie
przeprowadzonym wywiadem środowiskowym przez pracownika socjalnego danego ośrodka wsparcia.
2. Decyzję o przyznaniu miejsca w ośrodku wsparcia oraz o odpłatności za pobyt wydaje Dyrektor MGOPS .
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3. W nagłych przypadkach zgodę na udzielenie schronienia podejmuje pracownik nadzorujący ośrodek
wsparcia, po czym niezwłocznie zgłasza ten fakt pracownikowi socjalnemu MGOPS w Sztumie.
§ 4. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania miały na terenie gminy Sztum oraz których dochód nie
przekracza kryterium dochodowego.
2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ustala się odpłatność za pobyt w ośrodku
wsparcia zgodnie z tabelą ustaloną w § 5 niniejszej uchwały.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, winny wpłacać należność za pobyt w ośrodku wsparcia na rachunek
bankowy MGOPS w terminie do dnia 15-tego każdego miesiąca.
§ 5. 1. Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia naliczane są wg poniższej tabeli:
Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej
albo dochodu na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego
Do 100%
Powyżej 100% - 130%
Powyżej 130%-160%
Powyżej 160%-190%
Powyżej 190%-220%
Powyżej 220%-250%
Powyżej 250%

Wysokość odpłatności za pobyt w % liczona od
dochodu osoby przebywającej w ośrodku wsparcia
nieodpłatnie
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
100,00%

2. Osoby, których dochód przekracza 250% kryterium dochodowego nie mają prawa do korzystania
z ośrodków wsparcia, z wyłączeniem szczególnie uzasadnionych przypadków powodujących konieczność
udzielenia pomocy w formie schronienia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z pobytu w ośrodku wsparcia może, na jej
wniosek lub wniosek pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za
pobyt, zwłaszcza ze względu na następujące okoliczności:
a) z przeprowadzonej analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby (m.
in. udokumentowane wydatki związane z zakupem leków, opłaty za leczenie, specjalistyczne diety) wynika, że
osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad;
b) inne sytuacje życiowe i losowe.
Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor MGOPS.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym
bezdomnym, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Stanowi rodzaj świadczenia
niepieniężnego przysługującego osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we
własnym zakresie z różnych powodów.
Na terenie gminy Sztum zadanie z zakresu ośrodków wsparcia realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej za pomocą ośrodków wsparcia wymienionych w § 2 ust. 2 uchwały, do których osoby pozbawione
schronienia, w tym bezdomne, kierowane są na podstawie pisemnego skierowania oraz wydanej decyzji
administracyjnej przez Dyrektora MGOPS w Sztumie.
Wśród świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie schronienia pojawiają się osoby posiadające
własne dochody, które przekraczają kryterium dochodowe, stąd w pełni uzasadniona staje się konieczność
określenia przez Radę Miejską, jako organu właściwego, zasad odpłatności za korzystanie z pobytu
w ośrodkach wsparcia.
W zaproponowanej tabeli nie są pobierane opłaty w stosunku do osób o dochodach nie przekraczających
kryterium dochodowego zgodnie z zapisami art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „osoby nie ponoszą
opłat, jeżeli dochód osoby (...) nie przekracza kryterium dochodowego”. Ponadto tabela określa wysokość
odpłatności za pobyt w % liczona od dochodu osoby przebywającej w ośrodku wsparcia.
Koszt pobytu w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum,
a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Sztum obejmuje
całodobową możliwość korzystania z placówki oraz wyżywienia. Sugerowane w projekcie uchwały zasady
odpłatności, zachowują równowagę pomiędzy kosztami ponoszonymi w celu realizacji zadań obowiązkowych
gminy (dbałość o stan finansów publicznych), a możliwościami osób korzystających z pomocy.
Wskutek waloryzacji emerytur i rent w 2012r. zmieniła się sytuacja dochodowa osób korzystających
z pomocy społecznej.
Ustalenie odpłatności w oparciu tylko o dotychczasową tabelę opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia
określoną w uch wale Nr XLIX/384/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2010r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących
jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania
schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania
posiadały na terenie gminy Sztum, nie określa zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia tych
opłat.
Tegoroczna waloryzacja potwierdza potrzebę ustalenia częściowego lub całkowitego zwolnienia
z ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, ponieważ w niektórych przypadkach przy 100% ponoszeniu
opłat, osobie bezdomnej, która pokrywa znaczne koszty leczenia bądź znalazła się w trudnej losowo sytuacji,
nie pozostają żadne środki finansowe na zaspokojenie tych potrzeb.
W myśl art. 97 ust. 5 w/w ustawy rada gminy, w drodze uchwały, ustala w zakresie zadań własnych,
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy
społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę Miejską w Sztumie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
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