
UCHWAŁA NR XXXIII/327/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Na podstawie 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) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1769 ze. zm.) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

§ 2. 1.  Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujący Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Odolanowie w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres przyznanych usług 
i zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej uchwale. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.

2. Procentową wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
w stosunku do kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) wyrażony w %

% odpłatności

Do 150%
Powyżej 150% do 200%
Powyżej 200% do 250%
Powyżej 250% do 300%
Powyżej 300% do 350%
Powyżej 350% do 400%
Powyżej 400% do 450%
Powyżej 450%

nieodpłatnie
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

2. Średni miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu chronionym ustala Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów 
w zarządzeniu nie później niż do 31 marca każdego roku w oparciu o kwotę rocznych kosztów działalności 
mieszkania chronionego. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza sumę wydatków na mieszkanie chronione 
z roku poprzedniego, wynikającą z kosztów utrzymania mieszkańców, bez wydatków inwestycyjnych, 
powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok, podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę 12 miesięcy.

3. W pierwszym roku funkcjonowania mieszkania chronionego, odpłatność ustala się na podstawie 
przyjętego planu finansowego na 2017 r. podzielonego przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy 
funkcjonowania mieszkania chronionego w 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVII/359/14 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2014 r. 
w sprawie umieszczania i odpłatności za pobyt w pokoju interwencji kryzysowej Gminno – Miejskiego 
Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Jednym z obowiązkowych zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej jest
prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Ze wskazań art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy
społecznej wynika kompetencja rady gminy do ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniu chronionym.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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