UCHWAŁA NR XLVI/515/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. 2018 r. 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 (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
§ 2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1. kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarucjącej oub kryterium
dochodowe na osobę w rodzine, o którym mowa w art. 8. Ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej
„u.p.s."
2. dochód – dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3-13 u.p.s.,
3. odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w mieszkaniu chronionym,
4. pobyt – okres przebywania osoby w mieszkaniu chronionym określony w decyzji administracyjnej.
§ 3. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego nie ponoszą odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym.
§ 4. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób, których dochód miesięczny przekracza
kryterium dochodowe ustala się zgodnie z tabelą:

Dochód osoby w stosunku
do kryterium dochodowego
pow. 100% do 120%
pow. 120% do 150%
pow. 150%

Odpłatność osoby w stosunku do dobowej
stawki za pobyt w %
do 20%
pow. 20% do 50%
pow. 50% do 100%

2. Miesięczna opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt
wynoszącej 15 zł, liczby dniu pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o którym mowa w tabeli
powyżej.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach
chronionych.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające, pod
opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione zapewnia warunki do
samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społeczeństwem.
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań
własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.
Osoby kierowane nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.
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