
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/347/2021 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych  

dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Oleśnicy, przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy. 

2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające  

do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1. Mieszkanie – należy przez to rozumieć mieszkanie chronione przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, 

przeznaczone dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy; 

2. Kryterium dochodowe – kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.); 

3. Pobyt – okres pobytu w mieszkaniu od dnia zasiedlenia do dnia ostatecznego opuszczenia mieszkania. 

§ 3. Odpłatność za pobyt jednej osoby w mieszkaniu ustala się w uzgodnieniu z osobą, której świadczenie 

przyznano, uwzględniając jej sytuację życiową. 

§ 4. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt wynoszącej 70 zł, liczby 

dni faktycznego pobytu tej osoby oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w procentach, o którym mowa w § 6. 

§ 5. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium 

dochodowego. 

§ 6. Procentową wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu określa poniższa tabela: 

Dochód osoby/rodziny wyrażony jako % odpowiedniego kryterium 

dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Procentowa wysokość 

odpłatności za pobyt 

stosownie do § 4 

do 200 % pobyt bezpłatny 

powyżej 200% do 250% 20% do 30 % 

powyżej 250% do 300% powyżej 30% do 40 % 

powyżej 300% do 350% powyżej 40% do 50 % 

powyżej 350% do 400 % powyżej 50% do 60 % 
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powyżej 400 % powyżej 60 % 

§ 7. Osoba, której przyznano pobyt w mieszkaniu zobowiązana jest do regulowania należnych opłat 

w wysokości oraz terminach określonych w decyzji administracyjnej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

Aleksander Chrzanowski 
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