
UCHWAŁA NR V/42/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz.1508 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1. Pełna odpłatność za jeden dzień pobytu w mieszkaniu chronionym wynosi 15 zł.
§ 2. Miesięczna opłata za pobyt stanowi iloczyn stawki dobowej za pobyt, liczby dni pobytu oraz 

stawki procentowej określonej w  § 3 niniejszej uchwały.
§ 3. Procentową wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa poniższa tabela:

Procentowy dochód użytkownika mieszkania chronionego określony 
według kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 

osoby w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Procentowa wysokość 
odpłatności za pobyt 

w mieszkaniu chronionym
do 100% BEZPŁATNIE
powyżej 100 % do 150 % do 50%
powyżej 150 % do 200 % do 70%
powyżej 200 % do 250 % do 90%
powyżej 250 % do 100 %

§ 4. Traci moc uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 14 grudnia 
2018 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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Uzasadnienie

Zgodnie z przywołanymi przepisami ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.

Zgodnie z art. 97 cytowanej wyżej ustawy opłatę za pobyt w mieszkaniach chronionych ustala
podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby
nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie
zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Z praktyki kontrolnej wynika, że powyższe uregulowanie ma charakter obowiązkowy i wobec tego
powinno być wdrożone w gminie Świebodzice jako dodatkowy instrument umożliwiający udzielanie
pomocy.

Przygotowany projekt uchwały dostosowany został do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
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