
UCHWAŁA NR XLIII/420/17
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, o których mowa 
w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej Ustawą, prowadzonych przez 
jednostkę organizacyjną pomocy społecznej Gminy Kluczbork.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) odpłatność – kwota miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym;

2) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe 
na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy;

3) pobyt – okres od dnia określonego w decyzji administracyjnej o skierowaniu do mieszkania chronionego, 
do dnia opuszczenia mieszkania;

4) podmiot kierujący – Burmistrz Miasta Kluczborka;

5) miesięczny koszt utrzymania miejsca w mieszkaniu chronionym, określony  w zależności od czasu 
funkcjonowania:

a) koszt utrzymania miejsca w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez jednostkę organizacyjną 
pomocy społecznej Gminy Kluczbork, które rozpoczęło działalność w roku, na który ustalany jest 
koszt – kwota miesięcznego kosztu utrzymania danego mieszkania chronionego, która obejmuje 
zużycie wody, zużycie energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości oraz czynsz, 
bez wydatków przeznaczonych na remonty, koszty dostosowania pomieszczeń, podzielona przez 
liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym,

b) koszt utrzymania miejsca w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez jednostkę organizacyjną 
pomocy społecznej Gminy Kluczbork – kwota wydatków z roku poprzedniego przeznaczonych na 
działalność danego mieszkania chronionego, bez wydatków przeznaczonych na remonty, koszty 
dostosowania pomieszczeń, podzielona przez liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym i przez liczbę 
miesięcy funkcjonowania mieszkania chronionego w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujący                                  
w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, uwzględniając przyznany zakres 
usług oraz wysokość dochodu posiadanego przez osobę lub rodzinę.

2. W przypadku, gdy pobyt został ustalony na okres nieobejmujący pełnego miesiąca kalendarzowego, 
wysokość opłaty w tym miesiącu ustala się dzieląc odpłatność miesięczną przez liczbę dni miesiąca i mnożąc 
przez liczbę dni pobytu.

3. Pomoc w formie nieodpłatnego pobytu w mieszkaniu chronionym przysługuje osobom/rodzinom, 
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego.
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§ 4. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Osoby/rodziny, których dochód przekracza 
wysokość kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność na następujących zasadach :

Lp. Dochód osoby/rodziny wyrażony jako %
odpowiedniego kryterium dochodowego

ustalonego zgodnie w art.8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej

Procent miesięcznego kosztu 
utrzymania osoby w danym 

mieszkaniu chronionym

1 powyżej 100 % do 150 % od 10 % do 15 %
2 powyżej 150 % do 200 % od 16 % do 20 %
3 powyżej 200 % do 250 % od 21 % do 25 %
4 powyżej 250 % do 350 % od 26 % do 35 %
5 powyżej 350 % do 450 % od 36 % do 50 %
6 powyżej 450 % od 51 % do 100%

§ 5. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym wnoszona jest na rachunek bankowy jednostki 
organizacyjnej pomocy społecznej Gminy Kluczbork w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej. 
Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym dokonywana jest z dołu i stanowi dochód Gminy Kluczbork.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz.1769 z późn. zm.) Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań
własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy między innymi prowadzenie i zapewnienie
miejsc w mieszkaniach chronionych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej. W myśl
art. 53 ustawy o pomocy społecznej, pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze
względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebuje wsparcia w
codziennym życiu a nie wymaga całodobowej pomocy instytucjonalnej.

Tabela w paragrafie 4, określa przedziały procentowe stawek odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym, uzależnione od dochodu danej osoby lub rodziny przyjmując, iż jest to dochód na potrzeby
ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Należy wspomnieć, iż obligatoryjne zwolnienie z opłat
za pobyt w mieszkaniu chronionym, przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryteria dochodowe
określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Określenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym według przedstawionych zasad, podlega
ustaleniu przez podmiotu kierujący w uzgodnieniu z osobą skierowaną do mieszkania chronionego i
pozwala ustalić wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym z uwzględnieniem możliwości
finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia oraz przyznanego zakresu usług.
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