
UCHWAŁA NR XIX/153/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r., poz. 822) Rada Miejska 
w Głuszycy uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 
stanowiącym własność Gminy Głuszyca. 

§ 2. Odpłatność za jeden dzień pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym dla jednej osoby wynosi 10,00 
zł. 

§ 3. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej, ustala się następ ującą odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym: 

l.p.  Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie w odniesieniu do 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy 
społecznej wyrażony w % 

 Wysokość odpłatności liczona od kosztu 
pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym 
wyrażona w %

1.  Do 100 %  Nieodpłatnie
2.  Powyżej 100 % do 150 %  Do 70%
3.  Powyżej 150 % do 200 %  Do 80 %
4 Powyżej 200 % 100 %

§ 4. Miesięczna opłata za pobyt jednej osoby w mieszkaniu chroniony m stanowi iloczyn stawki za pobyt 
o której mowa w § 3, liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o którym mowa w tabeli 
powyżej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze 
zm) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w mieszkaniach chronionych. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod 
opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby 
w codziennym funkcjonowaniu. 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) zobowiązuje na 
podstawie art. 97 ust. 5 radę gminy w drodze uchwały do ustalenia, w zakresie zadań własnych, zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Odpłatność za jeden dzień pobytu w mieszkaniu chronionym 
wspieranym dla jeden osoby określono w wysokości 10,00 zł na podstawie posiadanych danych o średnich 
miesięcznych kosztach utrzymania tego mieszkania. 
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego 
wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym. 
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