ROZPORZADZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ!)
z dnia ..;1.l...9..~
w sprawie finansowego wsparcia

2007 r.

IUItworzcnie noclegowni i domÓw dla bezdomnych

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkaJl chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 25], poz. 1844)
zarzadza sie, co nastepuje:
§ 1. Rozporzadzenie okresla:

I) szczególowy tryb i terminy skladania i rozpatrywania wniosków o udzielcnie finansowego
wsparcia przedsiewziec, o których mowa wart. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkaJl chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych, zwanej dalej "ustawa";
2) zakres informacji, jakie powinien zawierac wniosek o udzie]enie finansowego wsparcia,
zwany dalej "wnioskiem";
3) kryteria oceny wniosku;
4) wzór formularza rozliczenia udzielonego finansowego wsparcia.

§ 2. 1. Wniosek sklada sie w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej "Bankiem", od dnia
1 kwietnia do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 pazdziernika do dnia 31 pazdziernika kazdego roku.
Dzien zlozenia wniosku za posrednictwem poczty okresla data stempla pocztowego.
2. Bank zwraca bez rozpatrzenia wniosek:
]) zlozony z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. I;
2) niespelniajacy warunków okreslonych wart. 4, 7, ]3, ]4, ] 5 i ]6 ustawy;
3) niespelniajacy wymagall okreslonych w § 3.

§ 3. ]. Zakres informacji, jakie powinien zawierac wniosek, jest okreslony w zalaczniku nr I do
J'Ozporzadzen ia.
2. Do wniosku zalacza sie:
])

odpis z ksiegi wieczystej, wydany nie wczesniej niz 3 miesiace przed dniem zlozenia
wniosku, potwierdzajacy prawo wlasnosci lub prawo uzytkowania wieczystego gruntu,
którego dotyczy przedsiewziecie, albo na którym polozony jest budynek, którego remont lub
przebudowe zamierza sie przeprowadzic;

2) pozwolenie na budowe albo oswiadczenie wnioskodawcy o dokonaniu zgloszenia,
o którym mowa wart. 30 ust. 1 ustm"y z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. ] 1] 8 i Nr 170, poz. ]217) oraz oswiadczen ie wnioskodawcy o
niewniesieniu sprzeciwu przez wlasciwy organ;

3) projekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a w przypadku gdy
planowany zakres robót budowlanych nie przcwiduje pozwolenia na budow«, dokumentacje
projektowa wykonana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr

!) Minister Pracy i Polityki Spolecznej kieruje dzialem administracji rzadowej - zabezpieczenie
spoleczne, na podstawie § ] usi. 2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia I marca

2007 r. w sprawie szczególowego zakresu dzialania Ministra Pracy i Polityki Spo.leczncj (Dz. U. Nr
38, poz. 243).

....

202, poz. 2072 i z 2005 r. Nr 75, poz. 664), w zakresie niezbednym dla zweryfikowania
nastepujacychdanych:
a) rodzaju przedsiewziecia,
b) powierzchni uzytkowych budynków lub ich czesci oraz liczby miejsc w sypialniach,
c) w przypadku gdy wnioskodawca ubiega sie o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.8,
o których mowa w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia - wartosc lub przewidywana wartosc
wskaznika E, okreslajacego obliczeniowe zapotrzebowanie na energie kOI1cowa(cieplo) do
ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyznaczonego zgodnie z Polska Norma dotyczaca
obliczania sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkó'w mieszkalnych, a
takze wartosci lub przewidywalnej wartosci granicznej Eo wskaznika sezonowego
zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku ustalonej zgodnie z § 329 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
2003 r. Nr 33, poz. 270 j z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) w zaleznosci od wartosci wspÓlczynnika
ksztaltu (A/V) budynku;
4) dokumenty potwierdzajace koszty przedsiewziecia:
a) kosztorys inwestorski lub kalkulacje planowanych kosztów prac projektowych
i robót budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, o którym
mowa wart. 33 ust. ] ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówiell
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. I 163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz.
1658),
b) kopie umów z wykonawcami robót budowlanych, uslug i closta\'\',zawartych do dnia
zlozenia wniosku,
dotyczacych wykonania
przedsiewziecia lub
czesci
przedsiewziecia,
c) kalkulacje wlasne sporzadzone z nalezyta starannosciadla zakresu przedsiewziecia,
który nie zostal objety dokumentami potwierdzajacymi koszty przedsiewziecia,
wymienionymi w lit. a i b.

§ 4. Jezeli w danym pólroczu wynikajace z wniosków zapotrzebowanie na finansowe \'\'sparcie
w ramach puli, przeznaczonej na udzielenie finansowego wsparcia na realizacje przedsiewziec,
nie przekraczawysokosci tej puli, po dokonaniu przeniesienia, o którym mowa wart. 10 usi. 4 ustawy,
Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom, których wnioski spelniaja warunki okreslone
wart. 4, 7, 13, 14, 15 i 16 ustawy oraz § 2 ust.1 i § 3.
.
§ 5. 1. W przypadku koniecznosci dokonania wyboru przedsiewziec,o którym mowa Vi art. 11 ustawy,
Bank ocenia wnioski i przyznaje punkty zgodnie z kryteriami okreslonymi w zalaczniku nr 2
do rozporzadzenia.
2. Liczbe punktów, o których mowa w ust. 1, okresla sie z dokladnoscia do clwóch miejsc po
przecinku.

3. W przypadkuuzyskaniatakiej samej liczby punktów,o pierwszellstwiew dostepiedo wsparcia
przesadza kryterium: "Liczba osób w noclegowni" lub "Liczba osób w domu dla bezdomnych",
okreslone w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia,w ramach przedsiewzieciaobjetego wnioskiem.
§ 6. Bank oglasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia
3] grudnia kazdego roku, odpowiednio dla wniosków skladanych do dnia 30 kwietnia oraz do dnia
3] pazdziernika kazdego roku:
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1) informacjeo mozliwosciudzieleniafinansowegowsparciawszystkimwnioskodawcom- w
przypadku, o którym mowa w § 4, albo

2) wyniki oceny wniosków - w przypadku, o którym mowa w § 5.
§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 5, Bank udziela finansowego wsparcia wnioskodawcom,
którzy uzyskali najwyzsze oceny punktowe, az do wyczerpania puli srodków przeznaczonej na
udzielenie finansowegowparcia.
§ 8. Wzór formularza rozliczenia udzielonego finansowego wsparciajest okreslony w zalaczniku nr 3
do rozporzadzenia.
§ 9.1. W przypadku wniosków o udzielenie finansowego wsparcia skladanych w 2007 r.:

1) wnioski sklada sie w Banku od dnia 20 kwietnia do 31 maja i od dnia l pazdziernika do dnia
31 pazdziernika;

2) Bank, po otrzymaniu wniosku niespelniajacego wymagan, o których mowa w § 3, wzywa
wnioskodawców

do jego uzupelnienia w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, wskazujac

wymagania, których wniosek nie spelnia;
3) Bank oglasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje, o których mowa w § 6 pkt l, albo

wyniki oceny wniosków, o których mowa w § 6 pkt 2, w tenninach do dnia 31 lipca oraz do dnia
31 grudnia odpowiednio dla wniosków skladanych do dnia 31 maja oraz do dnia 31 pazdziernika.
2. Bank zwraca bez rozpatrzenia wnioski nieuzupelnione w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
§ 10. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

W porozumieniu:

~O\\o~
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Zalaczniki do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia..
2007 r. (poz
)

Zalacznil{ nr 1

ZAKRES INFORMACJI,
JAKIE POWINIEN ZAWIERAC WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA

I. DANE WNIOSKODAWCY:
A. Rodzajwnioskodawcy(gmina, zwiazekmiedzygminny, organizacja pozytku publicznego).
B. Pelna nazwa wnioskodawcy.
C. Adres wnioskodawcy.
D. Adres do korespondencji Uesli inny niz wC).
E. Telefon, faks oraz adrespoczty elektronicznej osoby bezposrednioprowadzacej sprawe.
F. Regon i NIP wnioskodawcy.

II. DANE DOTYCZACE REALIZOWANEGO PI1ZEDSJEWZJECJA:
A. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia (w zl).
B. Przewidywany termin rozpoczecia realizacji przedsiewziecia (miesiac slownie i rok).

C. Przewidywany termin zakoJ1czeniarealizacji przedsiewziecia (miesiac slownie i rok).
D. Przewidywana struktura finansowania przedsiewziecia z podzialem na srodki wlasne, wsparcie
finansowe na podstawie ustawy, inne zródla (kwoty oraz udzial procentowy).

III. RODZA,TPRZEDSIEWZIECIA (NALEZY WSKAZAC JEDEN Z PONIZSZYCH):

A. Budowa budynku na nieruchomosci stanowiacej wlasnosc albo bedacej w uzytkowaniu
wieczystym gminy, zwiazkumiedzygminnego albo organizacji pozytku publiczncgo.
B. Remont lub przebudowa budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi, bedacego wlasnoscia gminy,
zwiazku miedzygminnego albo organizacji pozytku publicznego, albo czesci takiego budynku.
C. Zmiana sposobu uzytkowania budynku bedacego wlasnoscia gminy, zwiazku miedzygminnego
albo organizacji pozytku publicznego, albo czesci takiego budynku, wymagajaca dokonania
remontu lub przebudowy.

IV. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA:
IV.l BUDOWA BUDYNKU:
A. Noclegownia:
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I) adres nieruchomosci,
2) nowa powierzchnia uzytkowa noclegowni w m2, w tym: w sypialniach w 1112,
3) nowa powierzchnia uzytkowa niestanowiaca noclegowni,
4) nowa liczba miejsc w sypialniach,
5) dotychczasowa powierzchnia uzytkowa noclegowni w m2,w lym: w sypialniach w 1112,
6) calkowita liczba miejsc w sypialniach, po zakollczeniu realizacji przedsiewziecia,

w podziale na

poszczególne sypialnie,
7) calkowita liczba natrysków, kabin WC i umywalek po zakoJlczeniu realizacji przedsiewziecia.
B. Dom dla bezdomnych:
I) adres nieruchomosci,
2) nowa powierzchnia uzytkowa w m2, w tym: mieszkalna w m2, w tym: w pokojach pobytu w m2,
3) nowa powierzchnia uzytkowa n iestanowiaca domu dla bezdomnych,
4) nowa liczba miejsc w pokojach pobytu,
5) dotychczasowa powierzchnia uzytkowa w m2, w tym: mieszkalna w m2, w tym: w pokojach pobytu
2
WITI,

6) calkowita liczba miejsc w pokojach pobytu, po zakOllczeniu realizacji przedsiewzir,;cia, w podziale
na poszczególne pokoje pobytu, w tym: pokoje pobytu z indywidualnym wezlem sanitarnym (WC,

umywalka i prysznic).
C. Charakterystyka noclegowni /domu dla bezdomnych (czy dana cecha wystepuje):
])

kuchnia z zapleczem gospodarczym (z wyposazeniem technicznym dla zywienia zbiorowego),

2) pomieszczenia do spozywania posilku (oddzielne pomieszczenie spelniajace wymagania sanitarno
- epidemiologiczne dla pomieszcze6 zbiorowego zywienia),
3) pralnia

(oddzielne

pomieszczenie

wyposazone

w

urzadzen ia

pralnicze

umozliwiajace

wykonywanie czynnosci higieny garderoby),
4) sanitariaty zbiorowe na korytarzu (po jednym sanitariacie meskim i damskim z kabina WC,

umywalka i prysznicem),
5) pomieszczenia administracyjne z odrebnym pokojem porad psychologicznych,
6) oddzielne pomieszczenie pomocy medycznej i oddzielne pomieszczenie opieki pielegnacyjnej,
7) swietlica (oddzielne pomieszczenie wyposazone w odbiornik radiowy i TV).
D. Dostosowanie do potrzeb osób niepelnosprawnych ruchowo (podjazdy dla wózków inwalidzkich,
ciagi komunikacyjne w budynku, winda lub inne rozwiazania architektoniczne).
E. Energooszczednosc - wartosc wskaznika E, wartosc graniczna Eulub wartosc A/V.
IV.2 REMONT

LUB PRZEBUDOWA

BUDYNKU - ZAKRES

INFORMACJI

JAK \\1 PKT

IV.l.

IV.3 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU - ZAKRES INFORMAC.JI .TAKW
PKT IV.I.
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V. PRZEWIDYWANY KOSZT OGÓLEM PRZEDSIEWZIECIA W ZL (NALEZY PODAC
ODI>OWIEDNIO DO RODZAJU PRZEDSIEWZIECIA):
l) budowy budynku,
2) remontu lub przebudowy budynku,
3) zm iany sposobu uzytkowan ia budynku.
VI. CHARAKTERYSTYKA

EFEKTÓW

SPOLECZNYCH

PRZEDSIf~WZn~CIA

A. Czy w wyniku realizacji przedsiewziecia beda realizowane indywidualne programy wychodzenia z
bezdomnosci?
B. Czy w wyniku realizacji przedsiewziecia bedzie realizowanajedna z aktywnych form pomocy program rynku pracy?
VII. OSOBA WYPELNIAJACA WNIOSEK
A. Imie i nazwisko.
B. Adres poczty elektronicznej.
C. Telefon.
VIII. OSWIADCZENIE, ZE PRZEDSIEWZIECIE NIE .TEST WSPÓLFINANSOW ANE ZE
SRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.
IX. OSWIADCZENIE

O PRA WDZIWOSCI DANYCH ZAWARTYCJ-I WE WNIOSKU

I>ODPISANEPRZEZ:
A. W przypadku gminy: wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
B. W przypadku zwiazku miedzygminnego: zarzad zwiazku.
C. W przypadku organizacji pozytku publicznego: osobe lub osoby uprawnione do skladania
oswiadczet'1woli w imieniu organizacji (nalezy dolaczyc aktualny dokument potwierdzajacy
uprawnienia).
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Zalacznik nr 2
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE FINANSCHVEGO WSJ>ARCIA
Lp.

Nazwa

){J"y1crium

Dcfinicja

KRYTERIA

l.A

2.A

)u"ytcrium

Stosunek kosztu przedsiewzieciaw
przeliczeniu na 1 m}powierzchni uzytkowej
noclegowni! domu dla bezdomnychdo
wskaznika przeliczeniowego kosztu

powiatach, gdzie
wskaznik

odtworzenia 1 m2 powierzchni uzytkowej
budynków mieszkalnych obowiazujacego na
terenie powiatu, w którym zlokalizowane jest
przedsiewziecie I). X w % wynosi Opkt, jezeli
xjest równy badz wyzszy od 70 %.

powierzchni uzytkowej
budynków
mieszkalnych I)
przekracza o co
najmniej
?
20% cene 1 mpowierzchni uzytkowej
budynku mieszkalnego
oglaszana przez Prezesa
Glównego Urzedu
Statystycznego na
potrzeby obliczania
premii gwaranevjnej2»)
Koszt realizacji
Stosunek kosztu przedsiewziecia w
przeliczeniu na 1 m2 powierzchni uzytkowej
przedsiewziecia (dla
przeds iewziec
noclegowni/ domu ella bezdomnych do
zlokalizowanych w
wskaznika przeliczeniowego kosztu
powiatach, gdzie
odtworzenia 1 m2 powierzchni uzytkowej
wskaznik
budynków mieszkalnych obowiazujacego na
przeliczeniowy kosztu
terenie powiatu, w którym zlokalizowane jest
odtworzenia 1 m2
przedsiewziecie I).X w % wynosi O pkt, jezeli
powierzchni uzytkowej
x jest równy badz wyzszy od 90 %.
budynków
mieszkalnych 1)jest
mniejszy od wielkosci
okreslonej
w lp. 1.A)
Energooszczednosc -

Ocena

I

w punktach

I

OGÓLNE PHZEDSIEWZIECIA

Koszt realizacji
przedsiewziecia (dla
przedsiewziec
zlokalizowanych w

przeliczeniowy kosztu
odtworzenia 1 m2

1.8

i norma

Przewidywana wartosc wskaznika E,

(x -70(%) * 20 pet
li
-20%
nic wiecej niz 20 pkt

(x - 90% ) *-? Op k f
-20%

nie wiecej niz 20 pkt

Jesli tak, 10 pkt

l) Ustalany przez wojewode na okres 6 miesiecy i oglaszany, w drodze obwieszczenia, w wojcwódzkim
dzienniku urzedowym - na podstawie art. 2 ust.l pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 200 l r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266
oraz z 2006 l'. Nr 86, poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833); przyjmuje sie vvskaznik
ostatnio ogloszony przed pierwszym dniem okresu skladania wniosków, o którym mowa w § 2 LISt.I.
2)Oglaszana przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym GUS za okresy kwartalnc - na podstawie art. 3b ust.
4 Llstawyz dnia 30 listopada 1995 l'. o pomocy pallstwa w splacie niektórych kredytów micszkaniowych,
udzielania premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1115, z 2004 l'. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786 oraz z 2006 r. Nr 59, poz. 385 i Nr
249, poz. 1828); przyjmuje sie cene ostatnio ogloszona przed pierwszym dniem okresu skladania wniosków, o
którym mowa w § 2 ust.].
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2.B

.,
.).

4.A

4.B

dla przedsiewziecia,

okresl,acego

o którym mowa wart. 4
pkt l ustawy.

na energie kOllcowa (cieplo) do ogrzewania
budynku w sezonie grzcwczym,
wyznaczonego zgodnie z Polska Norma
dotyczaca obliczania sezonowego
zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynków noclegowni / domu dla
bezdomnych,jest mniejsza co najmniej o 15%
od wartosci granicznej Eo, okreslonej w
przepisach techniczno-budowlanych.
Przewidywana wartosc wskaznika E,
okreslajacego obliczeniowe zapotrzebowanie
na energie kOIlcowa (cieplo) do ogrzewania
budynku w sezonie grzcwczym,
wyznaczonego zgodnie z Polska Norma
dotyczaca obI iczania sezonowego
zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynków noclegowni / domu dla
bezdomnych, nie przekracza wartosci
granicznej Eo, o wiecej niz 10%.

Energooszczednosc dla przedsiewziecia,
o którym mowa wart. 4
pkt 2 - 3 ustawy.

obJiczeniowezapotrzebowanie

Jesli tak, ] O pkt

Dostosowanie

Przedsiewziecie, o którym mowa wart. 4
przedsiewziecia dla osób ustawy, przewiduje rozwiazania
niepelnosprawnych
architektoniczne ulatwiajace komunikacje
osobom niepelnosprawnym3).
Intensywnosc wsparcia
finansowego - dla
przedsiewziecia, o
którym mowa w ali. 4
pkt l ustawy.
Intensywnosc wsparcia
finansowego - dla
przedsiewziecia, o

Stosunek oczekiwanego finansowego wsparcia
do kosztów przedsiewziecia (x w %). .lezeli x
jest równy 30%, ocena wynosi Opkt.

Stosunek oczekiwanego finansowego wsparcia
do kosztów przedsiewziecia (x w %). Jezeli x
jest równy 40%, ocena wynosi Opkt.

Jest - ] pkt,

Brak - Opkt

(x-30%)

'" 20 pkt

-20%

(x -

40%)'J<. -JO pkt

-20%

którym mowa wart. 4
pkt 2-3 ustawy.
KRYTERIA
1.

USLUG SOCJALNYCH

DLA NOCLEGOWNI

Standard

Przecietnapowierzchnia uzytkowa noclegowni

powierzchniowy
w noclegowni

przypadajaca najedno miejsce (x). Jezeli
powierzchnia uzytkowa mniejsza niz 5 nl,
wynosi Opkt. Maksymalna ocena
wynosi 10 pkt.
Do 50 osób.

(x-S)
-

)

*

JOpkt

ocena

2.

Liczba osób w
noclegowni

3.

Sypialnia4)

4.

Pomieszczenia
admin istracyjne
Sanitariaty

Powyzej 50 osób.
Sypialnie do 15osób.
Sypialnie powyzej

5.

15 osób.

Z odrebnym pokojem porad psychologicznych.
Natrysk - prysznic do ]2 osób.
Natrysk - prysznic powyzej 12 osób.

3) Ocena dotyczy

zastosowania

I pkt
O pkt
1 pkt
O pkt
Jest - l pkt
Brak - O pkt
] pkt
Opkt

rozwiazan architektonicznych ulatwiajacych komunikacje osobom

niepelnosprawnym - podjazdy dla wózków inwalidzkich, ciagi komunikacyjne w budynku, winda lub inne
rozwiazania.
4) W przypadku wniosków o finansowe wsparcie dotyczacych noclegowni, ocena pozytywna (I pkt) dotyczy
zastosowania rozwiazania, w którym wystepuja tylko sypialnie do IS osób. Liczba tych pomieszczell nic jest
wyznacznikiem oceny pozytywnej.
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6.

7.
8.

Pralnia

Kabina WC i umywalka - do 12osób.

1 pkt

Kabina WC i umywalka - powyzej 12 osób.

O pkt

Jest - l pkt

Oddzielne pomieszczcnie \vyposazone\'/
urzadzenia pralnicze umozl iwiiiace
wykonywanie czynnosci higieny garderoby.
Wyposazenie techniczne dla zywienia
zbiorowego.
Oddzielne pomieszczenie spelniajace
wymagania sanitarno - epidemiologiczne dla
pomieszczell zbiorowego zywienia.
Oddzielne pomieszczcnie pomocy medycznej
oddzielne pomieszczenie opieki
pielegnacyjnej.

Kuchnia z zapleczem
gospodarczym
Pomieszczenie do
spozywania posiiku

9.

Pomoc medyczna

] O.

Swietlica

Oddziclne

pomieszczcnie

wyposazone

Brak - O pkt
Jest - I pkt

Brak - Opkt
Jest- l pkt
Brak - O pkt

i

Jest- I pkt
Brak - O pkt

w

Jest - 1 pkt,
Brak - O pkt

odbiornik radiowy i TV.

KRYTERIA
1.

USLUG SOCJALNYCH

Standard
powierzchniowy
w domu dla
bezdomnych

2.

Liczba osób w domu dla
bezdomnych

DOMU DLA BEZDOMNYCH

Przecietna powierzchnia uzytkowa domu dla
bezdomnych przypadajaca najedno miejsce
(x). Jezeli powierzchnia uzytkowa mniejsza
niz 5 n/, ocena wynosi O pkt. Maksymalna
ocena wynosi 10 pkt.
Do 50 osób.
Powyzej 50 osób.
Do 5 osób wraz z indywidualnym wezlem
sanitarnym (WC, umywalka i prysznic).

3.A

Pokój pobytu))

3.13

Pokój pobytu ))

Powyzej 5 osób wraz z indywidualnym
wezlem sanitarnym (WC, umywalka j
prysznic).

3.e

Pokój pobytu5)

Bez indywidualnego wezla sanitarnego (WC,
umywalka i prysznic).

4.

Pomieszczenia

Z odrebnym pokojem porad psychologicznych.

5.

administracyjne
Sanitariaty zbiorowe

6.

Pralnia

7.

Kuchnia z zapleczem
gospodarczym
Pomieszczenie do

8.

spozywania posilku
9.

Pomoc medyczna

10.

Swietl ica

Na korytarzu po jednym sanitariacie meskim i
damskim - (kabina WC, umywalka i prysznic).
Oddzielne pomieszczen ie wyposazone
w urzadzenia pralnicze umozliwiajace
wykonywanie czynnosci higieny garderoby.
Wyposazenie techniczne dla zywienia
zbiorowego.
Oddzielne pomieszczenie spelniajace
wymagania sanitarno - epidemiologiczne dla
pomieszczel1 zbiorowcgo zywienia.
Oddzielne pomieszczenie pomocy medycznej i
oddzielne pomicszczenie opieki
pielegl1acyjJ1ej.
Oddzielne pomieszczenie wyposazone w
odbiornik radiowy i TV.

(x-S)

-

)

* ] Opk!

I pkt
O pkt
Jest - 2 pkt
Jest-

I pkt

O pkt
Jest Brak Jest Brak -

1 pkt
O pkt
I pkt
O pkt

Jest- I pkt
Brak - O pkt
Jest Brak JestBrak -

1 pkt
O pkt
I pkt
O pkt

Jest - 1 pkt
Brak - O pkt
Jest - 1 pkt
Brak - O pkt

5) W przypadku wniosków o finansowe wsparcie dotyczacych domów dla bezdomnych, ocena (2 pkt) dotyczy
zastosowania rozwiazania, w którym wystepuja tylko pokoje pobytu do 5 osób wraz z indywidualnym wezlcm
sanitarnym, oeena (1 pkt) dotyczy rozwiazania, w którym wystepuja pokojc pobytu powyzcj 5 osób \vraz z
indywidualnym wezlem sanitarnym. Liczba pokoi pobytu w domu dla osób bezdomnych nic jest wyróznikicm
oceny dla tego kryterium.
9

l
\
\

KRYTERIA SPOLECZNEPRZEDSIE\VZIECIA
I.

Bezdomnosc

w skali

lokalnej

2.

Aktywizacja zawodowa
osób zagrozonych
wykluczeniem
spolecznym

Czy w wyniku realizacji przedsiewziecia heda
realizowane indywidualne programy
wychodzenia z bezdomnosci?

Tak - 1 pkt
Nic - () pkt

Czy w wyniku realizacji przedsiewziecia
bedzie realizowana jedna z aktywnych form
pomocy - program rynku pracy?

Tak

-

1 pkt

Nie - () pkt

Ja

\
l
l

Zalacznik

WZÓR FORMULARZA

ROZLICZENIA

UDZIELONEGO

l. Wnioskodavvca:

WSPARCIA

..............................

FINANSOWEGO

12. Numer umowy:
A
B

3. Rodzaj przedsiewziecia (zaznaczyc wlasciwe*):
4. Wyplacone w'!'parcie:
5. Faktyczny koszt
przedsiewziecia:

z1

7. Udzial wyplaconego wsparcia w
Iaktycznym koszcie przedsiewziecia:
..............................%
(kwote z poz. 4 nalezy podzielic
przez kwote z poz. 5 i pomnozyc
przez 100)
l O.Nadwyzka otrzymanego
lvsparcia nad kwotq wsparcia
naleznego (J O. = 4. - 9.). Jezeli
liczba tijemna wpisac Ozl.
zl
..............................

.............................

nr 3

C

6. Udzial wnioskodawcy
wIaktycznym koszcie
przedsiewziecia:

zl

........... .......... .........

zl

8. lvJaksymalne dopuszczalne
wsparcie: (30% kosztu
przedsiewziecia A; 40% kosztu
przedsiewziecia B i C)

9. W:\parcie nalezne:
(przyjmuje sie równe kwocie z
poz. 4, je/di nie wieksza niz
kwota z poz. 8, je.W wieksZCl,
przyjnHu'e sie kwote z po::;.8.)

...................,.......... z1

''''''''''''''''''''''''''''''

11. Do zwrotu (kwota ZfJoz.
1O, jezeli wieksza 11iz Ozl)

12. Liczba miejsc w
noclegowniach
/ domach dla
bezdol71nych pozyskanych
w
ramach przedsiewziecia:

:::1

................ .............. zl
..............................

13. Inne niz wsparcie finansowe
zródla sfinansowania
przedsiewziecia
(rodzcij i kwoty):
........................"................

14. Dane kontaktowe osoby
wypelniajqcj
rozliczenie:

15. Podpis osoby
upowaznionej
do skladania
o.hviadczen w imieniu
wnioskodcrwcy:
.............................
Miejscowosc

>I:

i data:..............

Objasnienia:

A.

Budowa budynku na nieruchomosci stanowiacej wlasnosc albo bedacej w uzytkowaniu wieczystym

gminy,zwiazkumiedzygminnegoalboorganizacjipozytkupublicznego;

B. Remont lub przebudowa budynku, przeznaczonego na pobyt ludzi, bedacego wlasnoscia gmlllY,
zwiazku miedzygminnego albo organizacji pozytku publicznego, albo czesci takiego budynku;

C. Zmiana sposobu uzytkowania budynku bedacego wlasnoscia gminy, zwiazku miedzygminnego albo
organizacji pozytku publicznego, albo czesci takiego budynku, wymagajacej dokonania remontu lub
przebudowy.
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UZASADNIENIE
Projekt rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie finansowego wsparcia
na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych, stanowi realizacje delegacji zawartej \v art. 20
usta'vvy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszbul
chronionych,

noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. I84LI). Upowazn ien ie

obejmuje okreslenie:

1) szczegó]owego trybu i terminy skladania i rozpatrywania wniosków o udzielenie
finansowego wsparcia tak, aby zapewniona zostala mozliwosc rozpoczecia realizacji
zakwalifikowanych

do wsparcia przedsiewziec w okresie 6 miesiecy od dnia zlozenia

wniosku;

2) zakresu informacji, jakie powinien zawierac wniosek o udzielenie finansowego
wsparcia tak, aby informacje umozliwialy identyfikacje wnioskodawcy oraz
opisywaly przedsiewziecie w sposób pozwalajacy na okreslenie liczby punktów
wskaznika przeliczeniowego w oparciu o kryteria okreslone Vi rozporzadzeniu;
3)

kryteriów oceny wniosku o udzielenie finansowego
wybór przedsiewziecia

o najwyzszej

uzytecznosci

wsparcia tak, aby zapewnic
spolecznej

i mozliwie

niskim

koszcie jego realizacji i eksploatacji;
4) wzoru formularza rozliczenia tak, aby wymagany w formularzu zakres informacji
obejmowal w szczególnosci dane dotyczace zrealizowanego obiektu, informacje
o kosztach przedsiewziecia i zródlach jego sfinansowania.
Okreslenie zakresu informacji, które maja znalezc sie we wniosku o udzielenie finansowego
wsparcIa

(zalacznik

nr

1),

dokonano

Poza informacjami identyfikujacymi
przedsiewziecie

kierujac

wnioskodawce,

Sie

trescia

kryteriów

oceny

wniosków.

we wniosku musza byc takze dane opisujace

w sposób pozwalajacy na przyznanie mu okreslonej

liczby punktów w oparciu

o kryteria okreslone w rozporzadzeniu.

Wnioskodawca bedzie musial podac okreslone parametry przedsiewziecia lub przedstawic
zwiezly jego opis. Stad tez, Wnioskodawca bedzie musia.j dolaczy odpis z ksiegi wieczystej, jak
równiez inny dokument wskazujacy prawo wlasnosci lub uzytkowania wieczystego nieruchomosci tresc przepisu § 3 ust.2 pkt 1.
W tresci przepisu § 3 us1.2 pkt 1 projektu rozporzadzenia nie proponuie sie skladania przez
Wnioskodawce oswiadczell o tytule prawnym do nieruchomosci.

Takie rozwiazanie (oswiadczenie)

mogloby prowadzic do ewentualnego powstania w przyszlosci spornych sytuacji. Na przyklad
Wnioskodawca móglby posiadac np. umowe dzierzawy z okresem 7 letnim, która lo i tak musi zostac
ujawniona w dziale III ksiegi wieczystej urzadzonej dla wskazanej nieruchomosci.

Konsekwencja
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przyjecia ewentualnego rozwiazania z "oswiadczeniem" mogloby byc dopuszczcnic 'vVnioskodawców,

któr)'chzadaniastatutowenie wiazasie bezposrednio
z dziaJalnoscia
objetatematyka rozporzadzcnia,
np: Ochotnicze

Straze Pozarne. Jednoczesnie,

ewentualna

sytuacja wprowadzen ia "oswiadcze1'1"

moglaby w przyszlosci prowadzic do sporów prawnych w kwcstiach zwrotu poczynionych nakladów,
czy tez przeniesienia prawa wlasnosci budynków, jezeli wartosc bedzie przewyzszala wartosc gruntu
(art. 231 kc).

W projekcie proponuje sie 3 zestawy kryteriów oceny wniosków o finanso\,\/e wsparcIe.
Zestawiono je w formie tabeli, która stanowi Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia:
] . Zestaw kryteriów ogólnych przedsiewziecia, takich jak:

.

kryterium

kosztu

przeliczeniowego

realizacji

przedsiewziecia,

kosztu odtworzenia

l m2

w

zaleznosci

powierzchni

od

wskaznika

uzytkowej

budynku

mieszkalnego,

.

.

kryterium energooszczednosci,
kryterium intensywnosci wsparcia finansowego,

2. Zestaw kryteriów uslug socjalnych dla noclegowni:

.

kryterium standardu powierzchniowegonoclegowni,

.
.

kryterium sypialni w noclegowni,

.

kryteri um san itariatów,

.

kryterium pralni,

.
.
.

kryterium pomieszczeJladministracyjnych,

kryterium pomieszcze1'1do spozywania posilków,
kryterium pomocy medycznej,
kryterium swietlicy,

3. Zestaw kryteriów uslug socjalnych domów dla bezdomnych:

.
.
.
.
.
.

.

kryterium standardu powierzchniowego domu d la bezdomnych,

kryterium liczby osób w domu,
kryterium pomieszcze1'1administracyjnych,

kryterium pokoju pobytu,
kryterium pralni,
kryterium sanitariatów,

kryterium kuchni z zapleczem gospodarczym,
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.

kryterium pomieszczeÓ do spozywania posilków,

.

kryterium swietlicy,

4. Zestaw kryteriów spolecznych przedsiewziecia:

.

kryterium bezdomnosci w skali lokalnej,

.

kryterium aktywnosci zawodowej.

Projektowane rozporzadzenie

nie narusza zasad demokratycznego

pculstwa prmva, ponadto lezy w

waznym interesie paÓstwa pomagajac w rozwoju bazy socjalnej, w oparciu o która mozliwa jest

pomoc osobom zagrozonym wykluczeniem spolecznym oraz pomoc w wychodzeniu z bezdomnosci.
Tym samym spelniony zostal warunek okreslony wart. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
oglaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 1".Nr 190, poz.
1606, z pózno zm.). Powyzsze uzasadnia wejscie w zycie rozporzadzenia z dniem ogloszenia.

OCENA SKUTKÓW HEGULACn
I.

(aSR)

Wskazanie podmiotów, na które oddzialuje projektowane rozporzadzenie.
Regulacje zawarte w projekcie rozporzadzenia dotyczyc beda:

-

gmll1;

zwiazków miedzygminnych;

- organizacji pozytku publicznego;
- Banku Gospodarstwa Krajowego.
2.

Wyniki przeprowadzonych
Projekt

rozporzadzenia

samorzadowych,

konsultacji:
zostal

poddany

z

konsu ltacjom

..
.
partnerami statutowo zajmujacymI Sie

zwiazków

przedstawicielam i
pomoca

osobom

bezdomnym

i przeciwdzialaniem bezdomnosci, a takze z organizacjami pracodawców, zwiazków zawodowych
oraz z Rada Pomocy

Spolecznej

i Rada Pozytku Publicznego

dzialajacymi

przy ministrze

w./asciwym do spraw zabezpieczenia spolecznego.

Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz.U. Nr 169, poz.1414) projekt zostal zamieszczony w Biuletynie Informacj i Publicznej,
Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej. Zadne zgloszenia zainteresowanych podmiotów,
w trybie ww. ustawy nie wplynely.
"
J.

Wplyw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym: na budzet paÓstwa oraz na budzet
jednostek samorzadu terytorialnego:
Wprowadzenie

w zycie

projektu

rozporzadzenia

nie wplynie

na sektor

finansów

publicznych.
4. Wplyw regulacji na rynek pracy:
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V'/prowadzenie w zycie projektu rozporzadzenia nic wplynie na rynek pracy.
5.

Wplyw regulacji na konkurencyjnosc gospodarki i przedsiebiorczosc, w tym na funkcjonowanie

przedsieb iorstw:
Wprowadzenie

w zycie

projektu

rozporzadzenia

nie wplynie

na konkurencyjnosc

gospodarki i przedsiebiorczosc, w tym na funkcjonowanie przedsiebiorstw.

6.

Wplyw regulacji na sytuacje regionów j rozwój regionalny:

Wprowadzenie w zycie projektu rozporzadzenia nie wplynie na sytuacje regionów
i rozwój regionalny.
7.

Wstepna opinia o zgodnosci projektu z prawem Unii Europejskiej:
Projektowane rozporzadzenie nie pozost,ue w koliz~jiz prawem Unii Europejskiej.
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