
UCHWAŁA NR LVII/748/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie 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 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 ust. 1, ust. 5, 
art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1769 z późń. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych utworzonych 
w ramach zasobów lokalowych Gminy Sandomierz.

§ 2. 

1. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej 
przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 określa czas pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wysokość 
odpłatności i sposób jej ponoszenia przez osobę, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym.

§ 3. 

1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się następująco:

Dochód w stosunku do kryterium 
dochodowego wyrażony w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % 
w stosunku do podstawy ustalenia odpłatności

do 100 bezpłatnie
powyżej 100 do 150 50
powyżej 150 do 200 70
powyżej 200 do 250 90
powyżej 250 100

2. Odpłatność za pobyt nie obejmuje kosztów wyżywienia i mediów tj.: energii elektrycznej, gazu 
wg wskazań licznika oraz innych opłat, takich jak abonament RTV, antena, telefon, internet, itp.

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady  
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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UZASADNIENIE

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze
uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić
wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej
wnoszenia.

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.

W świetle art. 53 ust. 3 ww. ustawy mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą
jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności
od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie
chronione wspierane.

W świetle art. 53 ust. 5 ww. ustawy mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:
1)  osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby

z zaburzeniami psychicznymi;
2)  osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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