
Projekt

z dnia  4 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz 994.) oraz z art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 ust. 1 i 2, 
art. 96 ust. 1 pkt 1, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz 
1508.) Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:

§ 1. 
Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, które 

prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem.

§ 2. 
1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny i jest przyznawany okresowo. Osoba kierowana 

uiszcza odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie z wydaną decyzją administracyjną oraz 
pisemnymi uzgodnieniami, określającymi warunki pobytu w mieszkaniu chronionym oraz formę i termin 
wnoszenia odpłatności za pobyt.

2. Podstawę ustalenia odpłatności stanowi miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego 
obejmujący koszty zużycia energii elektrycznej, wody i kanalizacji, dostawy energii cieplnej oraz inne 
opłaty stałe wynikające z tytułu użytkowania mieszkania chronionego.

3. Podstawę ustalenia odpłatności, o której mowa w ust. 2 określa podmiot prowadzący mieszkanie 
chronione.

4. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest indywidualnie z osobą ubiegającą się 
o przyznanie pobytu w mieszkaniu, z uwzględnieniem jej sytuacji życiowej i materialnej oraz zakresu 
przyznanych usług.

5. Średni miesięczny koszt odpłatności jednego mieszkańca za pobyt w mieszkaniu chronionym 
ustalany jest jako średni miesięczny koszt tego mieszkania zgodnie
z zasadami z § 2 ust 2 – 3 i podzielony przez liczbę mieszkańców mieszkania chronionego.

§ 3. 
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1. Ustala się następujące zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
w zależności od posiadanego dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
na osobę w rodzinie w % określonego 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość odpłatności osoby samotnie 
gospodarującej lub osoby w rodzinie 

wyrażona w % w odniesieniu do podstawy 
ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

chronionym
do 100 % bez odpłatności

powyżej 100 % do 150% 30 %
powyżej 150 % do 200% 40%
powyżej 200 % do 250% 50%
powyżej 250 % do 300% 50%

powyżej 300 % 100%

§ 4. 
1. W przypadku, gdy pobyt w mieszkaniu nie trwał pełnego miesiąca, osoba zamieszkująca 

zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności proporcjonalnie z uwzględnieniem ilości dni pobytu 
w mieszkaniu chronionym.

2. W przypadku, gdy osoba której przyznano świadczenie nie przebywa w mieszkaniu chronionym, 
z powodu choroby, zdarzeń losowych, bądź innych niezawinionych powodów, odpłatność oblicza się 
proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc odpłatność wynikającą z decyzji administracyjnej przez 
liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

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

Województwa Małopolskiego.
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UZASADNIENIE

Pomoc w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym jest formą kompleksowego wsparcia osób,
które trwale lub przejściowo mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku. Jest
to świadczenie adresowane do osób nieprzygotowanych do prowadzenia samodzielnego życia w
społeczeństwie na własny rachunek, przy pomocy własnych umiejętności i z wykorzystaniem
własnej zaradności życiowej. Świadczenie przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej
(decyzji o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym) po dokonaniu
uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania z
mieszkania chronionego (lub jej przedstawicielem ustawowym).

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy
o pomocy społecznej, opłatę ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną,
uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (art.
97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Zgodnie z art.97 ust 5 ustawy o pomocy społecznej
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustala rada
gminy.
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