
 
Projekt 

Uchwała Nr  XXXIII /        /2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 30 kwietnia 2009 roku 
 
 

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności usamodzielnianych 
wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym  

 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592, ze zm.),  w związku z art. 90 
ust. 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728, ze zm.) 

 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności usamodzielnianych wychowanków za 
pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik 
do projektu uchwały Nr XXXIII/      /2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 30 kwietnia 2009 roku 

 
 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
przez usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 
rodzin zastępczych. 

 
§ 1 

 
Pobyt  usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych oraz 
rodzin zastępczych w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. 

  
§ 2 

 
Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w decyzji 
administracyjnej po uzgodnieniu z osobą kierowaną do mieszkania chronionego. 
 

§ 3 
 
Kierowani  nie  ponoszą  opłat  za  pobyt  w  mieszkaniu  chronionym,  jeśli  dochód na osobę  
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej, nie przekracza kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 
 

§ 4 
 

1. Ustala się  szczegółowe  zasady  odpłatności  za  pobyt  w mieszkaniu chronionym  zgodnie  
z tabelą: 
 
 

TABELA ODPŁATNO ŚCI ZA POBYT  
W MIESZKANIU CHORONIONYM 

 

Dochód osoby samotnie  
gospodarującej albo osoby w rodzinie w % 

kryterium dochodowego określonego  
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wskaźnik odpłatności w % liczony wg 
kosztu eksploatacji mieszkania 

chronionego 

do 100% bezpłatnie 

powyŜej 100% - 120%  50 % 

powyŜej 120% - 140% 60 % 

powyŜej 140% - 160% 70 % 

powyŜej 160%  95 % 

 
 
 



2. Przez koszt eksploatacji mieszkania chronionego rozumie się koszty energii elektrycznej, 
wody, opału, wywozu nieczystości i inne koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na ilość 
miejsc w mieszkaniach chronionych. Jako podstawę tych kosztów przyjmuje się wydatki 
poniesione w roku kalendarzowym, poprzedzającym wydanie decyzji administracyjnej. 
 

§ 5 
 
Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym za dany miesiąc wychowanek uiszcza na    
rachunek  bankowy  Powiatowego  Centrum   Pomocy   Rodzinie   w   Wodzisławiu   Śląskim  
w terminie do 15-tego dnia następnego miesiąca. Za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu 
chronionym ponosi się odpłatność w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym 
miesiącu. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XXXIII/          /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 kwietnia 2009 roku 

 
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności usamodzielnianych 

wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym.  
 
 

Do zadań własnych powiatu naleŜy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z 
terenu więcej niŜ jednej gminy (art. 19 ust 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728, z późn. zm.). 
Mieszkanie chronione moŜe być prowadzone przez kaŜdą jednostkę organizacyjną pomocy 
społecznej(art. 53 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity: 
Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728, z późn. zm.).  Oznacza formę pomocy „przygotowującą 
osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego Ŝycia lub 
zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione 
zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze 
społecznością lokalną” (art. 53 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728, z późn. zm.). 

Przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym jest formą pomocy w procesie 
usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 
rodzin zastępczych. (art. 88 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728, z późn. zm.). 

Osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest obowiązana do 
ponoszenia kosztów utrzymania tego mieszkania w wysokości proporcjonalnej do swoich 
dochodów. W uzasadnionych przypadkach starosta moŜe ją zwolnić z ponoszenia opłat (art. 
90 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity: 
Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728, z późn. zm.). 

Opłatę  za  pobyt  w  mieszkaniach  chronionych  ustala  podmiot   kierujący   w   
uzgodnieniu  
z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeŜeli 
dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, tj. 
kwoty 477 złotych miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej (art.  8  oraz  art.  97  ust  1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 
115, poz. 728, z późn. zm.) 

Rada Powiatu w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe 
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
(art. 97 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity: 
Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728, z późn. zm.). 

Wobec powyŜszych okoliczności przedstawia się projekt uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
usamodzielnianych wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym.        

       Dyrektor 

      Powiatowego Centrum Pomocy 

      Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

             /…/ mgr Irena Obiegły 
 


