Druk nr 983

Projekt
z dnia .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych w Opolu
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala
się
szczegółowe
zasady
ponoszenia
w Ośrodku Readaptacji Społecznej
„Szansa” w Opolu
uchwały Ośrodkiem i w mieszkaniach chronionych:

odpłatności
za
pobyt
zwanym w dalszej części

1) osoby zamieszkujące w Ośrodku ponoszą odpłatność za pobyt w zależności od
posiadanego
dochodu
zgodnie z kryterium
dochodowym
ustalonym
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej:
a) dochód powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego – odpłatność w wysokości
do 10% dochodu miesięcznie,
b) dochód powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego – odpłatność w wysokości
od 10% do 15% dochodu miesięcznie,
c) dochód powyżej 200% do 250% kryterium dochodowego – odpłatność w wysokości
od 15% do 20% dochodu miesięcznie,
d) dochód powyżej 250% kryterium dochodowego – odpłatność w wysokości od 20%
do 30% dochodu miesięcznie,
e) osoby zamieszkujące w Ośrodku, które otrzymały propozycję
mieszkania
do remontu z zasobów gminy, a następnie przyjęły i podpisały umowę o remont
we własnym zakresie i na własny koszt z Gminą Opole – na czas prowadzonego
remontu ponoszą
odpłatność za pobyt w ORS „Szansa” od 1% do 5% dochodu
miesięcznie.
2) osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym ponoszą odpłatność za pobyt
w zależności od posiadanego dochodu zgodnie z kryterium dochodowym ustalonym
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej:
a) dochód powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego - odpłatność w wysokości
do 10% dochodu miesięcznie
b) dochód powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego - odpłatność w wysokości
od 10% do 15% dochodu miesięcznie,
c) dochód powyżej 200% do 250% kryterium dochodowego - odpłatność w wysokości
od 15% do 20% dochodu miesięcznie,
d) dochód powyżej 250% kryterium dochodowego - odpłatność w wysokości od 20%
do 30% dochodu miesięcznie.
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e) osoby
zamieszkujące
w mieszkaniu
chronionym,
które
otrzymały
propozycję mieszkania do remontu z zasobów gminy, a następnie przyjęły i podpisały
umowę o remont we własnym zakresie i na własny koszt z Gminą Opole – na czas
prowadzonego remontu ponoszą odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym od 1%
do 5% dochodu miesięcznie.
§ 2. 1. Podopieczni domów dziennego pobytu w Opolu w ramach pobytu ponoszą odpłatność
za korzystanie z posiłków w zależności od posiadanego dochodu zgodnie z kryterium
dochodowym ustalonym w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej:
1) dochód do 150 % kryterium dochodowego – nie ponoszą odpłatności,
2) dochód powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego – odpłatność w wysokości
100% wsadu,
3) dochód powyżej 200% do 250% kryterium dochodowego – odpłatność w wysokości
100% wsadu oraz koszty przygotowania posiłków w wysokości do 10% wsadu,
4) dochód powyżej 250% do 300% kryterium dochodowego – odpłatność w wysokości
100% wsadu oraz koszty przygotowania posiłków w wysokości od 10% do 30% wsadu,
5) dochód powyżej 300% kryterium dochodowego – odpłatność w wysokości
100% wsadu oraz koszty przygotowania posiłków w wysokości od 30% do 100% wsadu.
2. Wysokość wsadu, na który składa się wartość użytych do sporządzenia posiłków artykułów
żywnościowych, ustala kierownik domu dziennego pobytu i środowiskowego domu
samopomocy w zależności od obowiązujących cen artykułów żywnościowych oraz norm
żywieniowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/336/08 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Readaptacji Społecznej
i mieszkaniach chronionych oraz za wyżywienie w Domach Dziennego Pobytu.
§ 5. Uchwała
wchodzi
w życie
po
upływie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

14 dni

od

dnia

ogłoszenia

Radni Miasta Opola:
Adam Pieszczuk_____________________________
Małgorzata Sekula____________________________
Piotr Mielec_________________________________
Beata Kubica________________________________
Lucjusz Bilik________________________________
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UZASADNIENIE
Osoby lub rodziny mieszkające w Ośrodku Readaptacji Społecznej (ORS) „Szansa”, składają
do Urzędu Miasta Opola wniosek o najem lokalu do remontu we własnym zakresie i na własny
koszt. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową osoba lub
rodzina oczekuje na otrzymanie propozycji lokalu do remontu z zasobów gminy Opole. Niestety
osoby i rodziny mieszkujące ORS „Szansa” są ubogie (średni dochód 1543,70 zł). Ponadto nie
mogą liczyć na wsparcie finansowe rodziny przez co nie są w stanie przyjmować ofert mieszkań do
remontu, które wymagają znacznych nakładów finansowych, co wydłuża ich okres oczekiwania.
Zazwyczaj po 3 latach pobytu w ośrodku dla bezdomnych osoba (głowa rodziny) podpisuje umowę
na remont mieszania, a osoba samotna po 7 latach. W dniu podpisywania umowy rodziny jak i
osoby samotne nie wiedzą dokładnie w jakie koszty przyjdzie im zabrnąć, aby wyremontować ich
upragnione mieszkanie, niejednokrotnie jest to kwota ok. 30 000 zł.
Rodziny czy też osoby samotne, które otrzymały lokal do remontu mają średnio 3 miesiące na
jego wyremontowanie. Biorąc pod uwagę presję czasu, osoby remontujące mieszkania stoją przed
trudnym wyborem na co przeznaczyć swoje skromne środki finansowe np. na kupno grzejnika czy
na opłatę za pobyt w ORS „Szansa”. W 2012 r. wszystkie rodziny zdecydowały się na nieuiszczanie
opłaty naliczonej za pobyt w Ośrodku pomimo tego, że wcześniej wywiązywały się wzorowo z tych
zobowiązań. W związku z tym popadają w długi, co im utrudnia i wydłuża okres czasu
przeprowadzenia remontu. Ściąganie zaś narastającego zadłużenia wobec ORS „Szansa” wiąże się z
długą i kosztowną procedurą.
Zmniejszenie odpłatności osobom zamieszkujących w ORS „Szansa” będzie skutkować
szybszą przeprowadzką do wyremontowanego mieszkania, a to z kolei przełoży się na:
· polepszenie funkcjonowania podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina,
· umocnienie więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicami i dziećmi,
· poprawę bezpieczeństwa socjalnego (własny dom), które stwarza prawidłowe warunki do
pełnienia właściwych, społecznie użytecznych ról i funkcji społeczno – zawodowych,
· zmniejszenie negatywnych skutków związanych z sytuacją kryzysową,
· rozwój rodzin/osób dysfunkcyjnych w kierunku zdrowego i szczęśliwego życia,
· rozwój samodzielności i prowadzenia odrębnego gospodarstwa domowego,
· przeciwdziałanie i ograniczenie patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych,
W związku z powyższym zasadne jest, aby pomóc osobom zamieszkującym w ORS „Szansa”
poprzez zmniejszenie im odpłatności za pobyt w Ośrodku na czas przeprowadzania przez nich
remontu mieszkania otrzymanego z zasobów gminy Opole.
Uchwała rodzi skutki finansowe.
W 2012 r. 6 osób podpisało umowy na remont mieszkania przez co ich rodziny (22 osoby)
przeprowadziły się do wyremontowanego mieszkania.
Zestawienie ilości rodzin tj. ilość osób i kwota jaką uiszczali za zamieszkiwanie w ORS
„Szansa”:
I.
2 osoby – 104,61 zł,
II.
4 osoby – 429,11 zł,
III.
3 osoby – 326,68 zł
IV. 4 osoby – 158,94 zł
V. 4 osoby – 186,11 zł
VI.
5 osób – 238,38 zł
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Z powyższego zestawienia można wyliczyć średnią miesięczną odpłatność za pobyt
w Ośrodku, która wynosi 240,63 zł.
Średni okres czasu od podpisania umowy na remont lokalu do przeprowadzki wynosi ok.
6 miesięcy.
Jeśli zatem pomnożymy średnią miesięczną odpłatność 241 zł z średnim okresem czasu
6 miesięcy tj. od podpisania umowy do przeprowadzki, da nam to kwotę 1446 zł od osoby
samotnej lub rodziny.
Przy założeniu, że rokrocznie będzie chciało się przeprowadzić z ORS „Szansa” do
wyremontowanego mieszkania ok. 10 osób (rodzin), daje nam to koszt dla budżetu miasta Opola
ok. 14460 zł.
Powyższe wyliczenia zostały wytoczone w oparciu o dane zebrane z ORS „Szansa”.

Radni Miasta Opola:

1. Adam Pieszczuk_____________________________
2. Małgorzata Sekula____________________________
3. Piotr Mielec_________________________________
4. Beata Kubica________________________________
5. Lucjusz Bilik________________________________

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §24 ust. 2 Statutu Miasta Opola upoważnionym do
reprezentowania wnioskodawcy w pracach nad tym projektem na forum Rady Miasta jest radny
Adam Pieszczuk
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