
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/215/2021 

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) uchwala się,  

co następuje: 

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

§ 2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają: 

1) Kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe 

na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej; 

2) Dochód - dochód o którym mowa w art. 8 ust. 3 - 12 ustawy o pomocy społecznej; 

3) Odpłatność - kwota opłaty za pobyt jednej osoby w mieszkaniu chronionym; 

4) Pobyt - okres przebywania osoby w mieszkaniu chronionym określony w decyzji administracyjnej. 

§ 3. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego nie ponoszą odpłatności za pobyt 

w mieszkaniu chronionym. 

§ 4. 1) Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób, których dochód miesięcy przekracza 

kryterium dochodowe ustala się zgodnie z tabelą: 

Dochód osoby w % stosunku do kryterium 

dochodowego 

Odpłatność osoby w stosunku do dobowej stawki  

za pobyt w % 

powyżej 100% do 150% do 30% 

powyżej 150% do 200% do 45% 

powyżej 200% do 250% do 70% 

powyżej 250% do 100% 

2) Miesięczna opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym, stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt, 

wynoszącej 10 zł., liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o którym mowa 

w powyższej tabeli. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVII/209/21 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniach chronionych. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bardzie: 

Barbara Strzelec 
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