Symulacja opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z określeniem
dochodu pozostającego po dokonaniu opłaty
Tab. 1
DOCHÓD
GOSPODARSTWA
DOMOWEGO

Osoba bezdomna,
której dochodem
jest emerytura/
renta (860,84 zł)

DOCHÓD W
RELACJI DO
KRYTERIUM
DOCHODOWEGO
kwota pow.
kryterium
dochodowego:
159,84 zł

dochód stanowi
122,8% kryterium
dochodowego

Osoba bezdomna i
niezdolna do
samodzielnej
egzystencji, której
dochodem jest
zasiłek stały,
zasiłek piel. I św.
Uzupełniające
(łącznie 1201 zł)

kwota pow.
kryterium
dochodowego:
500 zł

Ustawodawca
przewiduje
maksymalną
opłatę:

ODPŁATNOŚĆ ZA
SCHRONIENIE –
MYSŁAKOWICE

ODPŁATNOŚĆ ZA
SCHRONIENIE– KĄTY
WROCŁAWSKIE

Koszt osobodnia: 25 zł,
opłata miesięczna 50%,
czyli:

Koszt osobodnia: 32 zł,
opłata miesięczna 3050%, czyli maksymalnie:

Koszt osobodnia: 30 zł,
opłata miesięczna 1025%, czyli maksymalnie:

375 zł za 30 dni,

480 zł za 30 dni,

225 zł za 30 dni,

387,50 zł za 31 dni

496 zł za 31 dni

232,50 zł za 31 dni

Koszt osobodnia: 40 zł,
opłata miesięczna 50%,
czyli:

Koszt osobodnia: 48 zł,
opłata miesięczna 3050%, czyli maksymalnie:

Koszt osobodnia: 60 zł,
opłata miesięczna 1025%, czyli maksymalnie:

600 zł za 30 dni,

720 zł za 30 dni,

450 zł za 30 dni,

620 zł za 31 dni

744 zł za 31 dni

465 zł za 31 dni

Koszt osobodnia: 25 zł,
opłata miesięczna 75%,
czyli:

Koszt osobodnia: 32 zł,
opłata miesięczna 5070%, czyli maksymalnie:

Koszt osobodnia: 30 zł,
opłata miesięczna 25%50%, czyli maksymalnie:

562,50 zł za 30 dni,

672 zł za 30 dni,

450 zł za 30 dni,

581,25 zł za 31 dni

694,40 zł za 31 dni

465 zł za 31 dni

Koszt osobodnia: 40 zł,
opłata miesięczna 75%,
czyli:

Koszt osobodnia: 48 zł,
opłata miesięczna 5070%, czyli maksymalnie:

Koszt osobodnia: 60 zł,
opłata miesięczna 25%50%, czyli maksymalnie:

900 zł za 30 dni,

1008 zł za 30 dni,

900 zł za 30 dni,

930 zł za 31 dni

1041,60 zł za 31 dni

930 zła 31 dni

Kolizja konstrukcji
naliczania odpłatności
z art. 97.1a ustawy
o pomocy społecznej,

Kolizja konstrukcji
naliczania odpłatności
z art. 97.1a ustawy
o pomocy społecznej:

bezpłatnie

opłaty 30% i 50%
kosztu osobodnia,

opłata od 10 do 20%
realnego kosztu, czyli

dochód stanowi
171% kryterium
dochodowego

Osoba bezdomna,
której dochód nie
przekracza 701 zł

ODPŁATNOŚĆ ZA
SCHRONIENIE –
MILANÓWEK

kwota pow.
kryterium
dochodowego:
0,00 zł

dochód stanowi

30% dochodu za
schronisko: 210,30
zł

100% kryterium
dochodowego

50% dochodu za
schronisko z
usługami: 350,50 zł

czyli:

maksymalnie:

✓ osobodzień 25 zł
30% = 225 zł za 30 dni,
232,50 zł za 31 zł

✓ osobodzień 32 zł:
192 zł za 30 dni

✓ osobodzień 40 zł
50% = 600 zł za 30 dni,
620 zł za 31 dni

198,40 zł za 31 dni
✓ osobodzień 48 zł:
288 zł za 30 dni
297,60 zł za 31 dni

Tab. 2
DOCHÓD
GOSPODARSTWA
DOMOWEGO

ODPŁATNOŚĆ ZA SCHRONIENIE –
MILANÓWEK

ODPŁATNOŚĆ ZA SCHRONIENIE –
MYSŁAKOWICE

Osoba
bezdomna, której
dochodem jest
emerytura/ renta
(860,84 zł)

Koszt osobodnia: 25 zł, opłata
miesięczna za 31 dni to 387,50 zł,
czyli 45% dochodu.

Koszt osobodnia: 32 zł, opłata
miesięczna za 31 dni to 496 zł,
czyli 57,6% dochodu.

Po opłacie zostaje 437,34 zł do
końca miesiąca.

Po opłacie zostaje 364,84 zł do
końca miesiąca.

Koszt osobodnia: 40 zł, opłata
miesięczna za 31 dni to 620 zł,
czyli 72% dochodu.

Koszt osobodnia: 48 zł, opłata
miesięczna za 31 dni to 744 zł,
czyli 86,4% dochodu.

Po opłacie zostaje: 240,84 zł do
końca miesiąca.

Po opłacie zostaje 116,84 zł do
końca miesiąca.

ODPŁATNOŚĆ ZA
SCHRONIENIE– KĄTY
WROCŁAWSKIE
Koszt osobodnia: 30 zł, opłata
miesięczna 10-25%,
maksymalnie 232,50 zł za 31
dni, czyli 27% dochodu.
Po opłacie zostaje 628,34 zł do
końca miesiąca.

Koszt osobodnia: 60 zł, opłata
miesięczna 10-25%,
maksymalnie 465 zł za 31 dni,
czyli 54% dochodu.
Po opłacie zostaje 395,84 zł do
końca miesiąca.

Osoba bezdomna
i niezdolna do
samodzielnej
egzystencji,
której dochodem
jest zasiłek stały,
zasiłek piel. I św.
Uzupełniające
(łącznie 1201 zł)

Koszt osobodnia: 25 zł, opłata
miesięczna za 31 dni to 581,25 zł,
czyli 48% dochodu.

Koszt osobodnia: 32 zł, opłata
miesięczna za 31 dni to 694,40 zł,
czyli 57,8% dochodu.

Po opłacie zostaje 619,76 zł do
końca miesiąca.

Po opłacie zostaje 506,60 zł do
końca miesiąca.

Koszt osobodnia: 40 zł, opłata
miesięczna za 31 dni to 930 zł,
czyli 77% dochodu.

Koszt osobodnia: 48 zł, opłata
miesięczna za 31 dni to 1041,60
zł, czyli 86,7% dochodu.

Po opłacie zostaje: 271 zł do
końca miesiąca.

Po opłacie zostaje 159,40 zł do
końca miesiąca.

Koszt osobodnia: 30 zł, opłata
miesięczna 25%-50%, czyli
maksymalnie za 31 dni 465 zł,
czyli 38,7% dochodu.
Po opłacie zostaje 736 zł do
końca miesiąca.

Koszt osobodnia: 60 zł, opłata
miesięczna 25%-50%, czyli
maksymalnie za 31 dni
930 zł, czyli 77,4% dochodu.

Po opłacie zostaje 271 zł do
końca miesiąca.
Osoba
bezdomna, której
dochód nie
przekracza 701 zł
Ustawodawca
przewiduje
maksymalną
opłatę:
30% dochodu za
schronisko:
210,30 zł
50% dochodu za
schronisko z
usługami: 350,50
zł

Kolizja konstrukcji naliczania
odpłatności z art. 97.1a ustawy
o pomocy społecznej,

Kolizja konstrukcji naliczania
odpłatności z art. 97.1a ustawy
o pomocy społecznej:

opłaty 30% i 50% kosztu
osobodnia, czyli:

opłata od 10 do 20% realnego
kosztu, czyli maksymalnie:

✓ osobodzień 25 zł, opłata za 31
dni to 232,50 zł, czyli 33,6%
dochodu (wbrew ustaleniom
ustawodawcy, możliwa korekta w
decyzji adm.).
Po opłacie zostaje 468,50 zł do
końca miesiąca.

✓ osobodzień 32 zł, za 31 dni
198,40 zł, czyli w ramach
ustalonych przez ustawodawcę.

✓ osobodzień 40 zł, opłata za 31
dni to 620 zł, czyli 88,4% dochodu
(wbrew ustaleniom
ustawodawcy, możliwa korekta w
decyzji adm.). Po opłacie zostaje
81 zł do końca miesiąca.

✓ osobodzień 48 zł, za 31 dni
297.60 zł, czyli w ramach
ustalonych przez ustawodawcę.

bezpłatnie

