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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 12 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713)oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób 
z terenu Gminy Głuchołazy. 

§ 2. Pobyt w mieszkaniu chronionym przysługuje nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza 
kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. Osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie 
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pobyt w mieszkaniu chronionym przysługuje odpłatnie, 
w wysokości określonej w poniższej tabeli:  

Lp. 
Dochód osoby/rodziny wyrażony jako % 

kryterium dochodowego 
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Odpłatność procentowa w odniesieniu 
do miesięcznego kosztu pobytu 

w mieszkaniu chronionym 
1 powyżej 100 % do 200% od 70% do 80% 
2 powyżej 200 % do 300 % powyżej 80% do 90% 
3 powyżej 300 % powyżej 90% do 100% 

§ 4. 1. Podstawą ustalenia odpłatności jest kwota stanowiąca miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu 
chronionym ustalona w formie Zarządzenia Burmistrza Głuchołaz. 

2. Odpłatność ustala się w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym, a w przypadku 
przyznania w decyzji pobytu obejmującego niepełny miesiąc kalendarzowy, odpłatność jest ustalana 
proporcjonalnie do ilości ustalonych w decyzji dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym. 

§ 5. Przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym, wysokość odpłatności za pobyt oraz 
sposób płatności, ustalane są indywidualnie w decyzji wydanej na podstawie udokumentowanego rodzinnego 
wywiadu środowiskowego, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. 

§ 6. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, osoba kierowana lub której przyznano świadczenie 
z pomocy społecznej w formie pobytu w mieszkaniu chronionym, na jej wniosek lub wniosek pracownika 
socjalnego, może zostać całkowicie lub częściowo zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym. 

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie udokumentowanego 
rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

3. Sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności sytuacji, gdy osoba 
korzystająca z tej formy pomocy ponosi wysokie koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, 
względnie osoba ubiegająca się o zwolnienie z odpłatności poniosła straty w związku ze zdarzeniem losowym. 
Wszelkie te zdarzenia i wydatki winny być udokumentowane. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych

gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach

chronionych. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam

przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w

placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego

funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie

zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach

chronionych. Osoby, którym przyznano świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym nie

ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2

ustawy o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł a w przypadku osoby w

rodzinie 528 zł na osobę. Osoby, których dochód przekraczał będzie wyżej wskazane kryterium dochodowe

ponosić będą odpłatność za pobyt w tym mieszkaniu według zasad określonych w tabeli odpłatności za

pobyt w mieszkaniu chronionym .Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania mieszkania

chronionego określone zostaną w regulaminie organizacji i zasad funkcjonowania mieszkania chronionego.

Id: 88E69B8D-228B-4D0D-AAA6-80DE3911D3EB. Projekt Strona 1




