
Projekt nr 2

z dnia  26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 
549 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze 
zm.) uchwala się co następuje : 

§ 1. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem odpłatnym. 

2. W postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie przyznania świadczenia w formie pobytu 
w mieszkaniu chronionym, uwzględnia się sytuację zdrowotną, bytową i materialną osoby lub rodziny kierowanej 
do mieszkania chronionego. 

§ 2. 1. Osoby, którym została przyznana pomoc w formie mieszkania chronionego ponoszą odpłatność, 
składającą się z następujących elementów: 

1) opłaty czynszowe, 

2) opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i cieplnej, wywóz nieczystości. 

2. W zakresie opłat czynszowych podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest 
iloczyn powierzchni użytkowej przyznanego podopiecznemu mieszkania i stawki czynszu za 1m2 powierzchni 
użytkowej ustalonej dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy w drodze Zarządzenia 
Burmistrza Krapkowic. 

3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się następująco: 

 
Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego wynikającego z art. 
8 ustawy o pomocy społecznej 

Procent miesięcznej 
odpłatności 

Do 100% Bezpłatnie 
Do 150% 10% 
Do 200% 15% 
Do 250% 20% 
Powyżej 250 % 25% 

§ 3. 1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w mieszkaniu chronionym. 

2. Opłata za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni 
pobytu osoby w mieszkaniu chronionym w danym miesiącu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i podlega ogloszeniu na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach . 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

W myśl art.97 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 
z późn. zm.) opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący 
w uzgodnieniu z osoba kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. 
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