
UCHWAŁA NR XIII/115/2015
RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12  marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej jest odpłatny, 
przy czym odpłatność jest pobierana w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Za niepełny 
miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości wprost proporcjonalnej do 
długości pobytu w danym miesiącu.

2. Wysokość odpłatności ustala się jako procent łącznej kwoty w odniesieniu do zajmowanej powierzchni 
mieszkalnej w mieszkaniu chronionym - miesięcznych kosztów związanych z funkcjonowaniem mieszkania, 
o których mowa w ust. 4, przypadających na jedno miejsce w mieszkaniu chronionym.

3. Miesięczne opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wnoszone są przez osoby zobowiązane na podany 
rachunek bankowy, w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym.

4. Kwotę miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowią koszty związane z opłatą za 
powierzchnię mieszkalną lokalu, zużycia energii elektrycznej, gazu, zużycia wody i kanalizacji oraz opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne z tytułu użytkowania mieszkania chronionego.

§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej 
rodzinnym wywiadem środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego, w której określa się czas 
pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wysokość odpłatności ustalonej w uzgodnieniu z osobą kierowaną 
ponoszoną przez osobę lub rodzinę, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, z zachowaniem przepisów 
niniejszego paragrafu.

2. Osoba kierowana nie ponosi odpłatności jeżeli jej dochód jako osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej.

3. Osoby, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i nie przekracza 250 % tegoż kryterium ponoszą odpłatność 50 % kosztów, 
o których mowa w § 1 ust 4.

4. Osoby, których dochód przekracza 250% kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą pełną odpłatność kosztów, o których mowa w § 1 ust 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gniezna

Michał Glejzer
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada gminy w

drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w

mieszkaniu chronionym. Prowadzenie mieszkania chronionego należy zgodnie

z przepisami cytowanej wyżej ustawy do zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej. Na

terenie miasta Gniezna tworzy się mieszkanie chronione przeznaczone dla osób z terenu miasta.

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną

sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymaga wsparcia

w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonej przez

jednostkę całodobowej opieki.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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