
Uchwała Nr XLII/343/2018
Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 97 ust. 5  ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1769 z póżn.zm.) oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  

2018r. poz. 994 z póżn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za pobyt w mieszkaniach chronionych ponoszą osoby samotnie gospodarujące lub osoby 
w rodzinie, których dochód przekracza  kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy 
społecznej.

§ 2. Opłata za pobyt w mieszkaniach chronionych obejmuje koszt utrzymania mieszkania chronionego 
przypadający na osobę lub osobę w rodzinie i koszt usług świadczonych osobie lub osobie w rodzinie 
w ramach wsparcia udzielonego w mieszkaniu chronionym.

§ 3. Opłata za pobyt ponoszona jest w okresach miesięcznych. Opłata za niepełny miesiąc pobytu 
ponoszona jest proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu rozpoczynającym lub kończącym 
pobyt.

§ 4. 1. Wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby 
samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.

2. Procentową wysokość opłaty za pobyt określa poniższa tabela:

Wysokość % miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionymDochód osoby/rodziny wg 
kryterium dochodowego 

określonego art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 150% 30% 40%
powyżej 150% do 200% 40% 50%
powyżej 200% do 250% 50% 60%
powyżej 250% do 300% 60% 70%

powyżej 300% 100% 100%

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Warmińsko – Mazurskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym
bezdomnym, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Stanowi rodzaj świadczenia
niepieniężnego przysługującego osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we
własnym zakresie z różnych powodów.

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej, skierowanym do osób,
które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia
w codziennym życiu, ale nie wymagają całodobowej opieki. Mieszkania chronione zapewniają odpowiednie
wsparcie w środowisku, warunki do samodzielnego funkcjonowania oraz integrację ze społecznością
lokalną.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały określa
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Na tej podstawie
podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany jej zakres usług, ustala
opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym .

W zaproponowanej tabeli nie są pobierane opłaty w stosunku do osób o dochodach
nie przekraczających kryterium dochodowego zgodnie z zapisami art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej: „osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby (…) nie przekracza kryterium dochodowego.”
Wśród świadczeniobiorców korzystających z tych form pomocy mogą pojawić się osoby posiadające
własne dochody, które przekraczają kryterium dochodowe, stąd w pełni uzasadniona staje się konieczność
określenia przez Radę Gminy, jako organu właściwego, zasad odpłatności za korzystanie z tej form pomocy.

Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z ustawy
o pomocy społecznej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
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