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Poz. 11
UCHWAŁA NR XIV/142/2012
RADY POWIATU W ZAMOŚCIU
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 42, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz.U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. ), Rada Powiatu w Zamościu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej Powiatu Zamojskiego zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Kazimierz Mielnicki
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Załącznik
do Uchwały Nr XIV/142/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 28 listopada 2012 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym.

§1
1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem odpłatnym.
2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w uzgodnieniu z osobą,
której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, uwzględniając jej sytuację życiową
i zakres przyznanych usług.
3. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszona jest w okresach miesięcznych
poczynając od miesiąca zamieszkania osoby lub rodziny w mieszkaniu chronionym.
4. Opłata za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszona jest wprost
proporcjonalnie do ilości dni pobytu osoby w mieszkaniu chronionym w danym
miesiącu.
§2
1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu obejmuje:
1 ) koszt utrzymania mieszkania chronionego przypadającego na osobę
w mieszkaniu;
2 ) koszt uzgodnionych usług świadczonych w ramach wsparcia udzielanego
w mieszkaniu chronionym.
2. Na koszt utrzymania mieszkania chronionego składają się :
1 ) koszty eksploatacyjne mieszkania z wyłączeniem kosztów mediów, o których
mowa w § 4 pkt 3, koszty eksploatacyjne jego wyposażenia oraz koszty obsługi
administracyjnej;
2 ) koszty uzgodnionych usług świadczonych w ramach wsparcia w mieszkaniu
chronionym, w tym koszty wsparcia udzielanego przez psychologa, pracownika
socjalnego, terapeutę, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna.
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§3
Osoby korzystające z pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszą odpłatność
w wysokości zależnej od relacji między kwotą ich dochodu, a kwotą kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, ustalaną według poniższych
zasad:
OSOBY SAMOTNE
KWOTA DOCHODU W RELACJI DO
WYSOKOŚĆ OPŁATY W % OD
KRYTERIUM DOCHODOWEGO W %
KWOTY MIESIĘCZNYCH
DOCHODÓW MIESZKAŃCA

Do 100% włącznie
Powyżej 101 – 150%
Powyżej 151 – 200%
Powyżej 201 – 250%
Powyżej 251 – 300%
Powyżej 301 – 350%
Powyżej 351%

BEZPŁATNIE
15%
20%
25%
30%
35%
40%

OSOBY W RODZINIE
KWOTA DOCHODU W RELACJI DO
WYSOKOŚĆ OPŁATY W % OD
KRYTERIUM DOCHODOWEGO W %
KWOTY MIESIĘCZNYCH
DOCHODÓW MIESZKAŃCA

Do 100% włącznie
Powyżej 101 – 150%
Powyżej 151 – 200%
Powyżej 201 – 250%
Powyżej 251 – 300%
Powyżej 301 – 350%
Powyżej 351%

BEZPŁATNIE
15%
20%
25%
30%
35%
40%
§4

1. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Ustalona odpłatność nie obejmuje kosztów wyżywienia i kosztów zużytej energii
elektrycznej, c.o, wody, gazu, wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłaty za
telefon.
3. Osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym ponosi koszty zużytej energii
elektrycznej, c.o, wody, gazu, wywozu nieczystości płynnych i stałych, według
obciążeń z tego tytułu – proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
4. Osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym może skorzystać z całodobowego
wyżywienia za dodatkową opłatą.

