
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/214/2021 

RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020r,  

poz. 713 ze zm.) w związku z art. 97 ust. 5 oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(t.j. z 2020r. poz. 1876 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie. 

§ 2. Kwota stanowiąca podstawę do ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 

250,00zł. 

§ 3. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą: 

Dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę  

w rodzinie, w stosunku do kryterium dochodowego,  

o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Procent odpłatności z kwoty miesięcznej 

opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym  

tj. 250 zł 

100% i poniżej nieodpłatnie 

powyżej 100% do 120% do 10% 

powyżej 120% do 130% do 20% 

powyżej 130% do 140% do 30% 

powyżej 140% do 150% do 40% 

powyżej 150% do 160% do 50% 

powyżej 160% do 170% do 60% 

powyżej 170% do 180% do 70% 

powyżej 180% do 190% do 80% 

powyżej 190% do 200% do 90% 

powyżej 200% do 100% 

§ 5. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w mieszkaniu chronionym. 

W przypadku, gdy pobyt w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza 

się proporcjonalnie, za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu 

i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 
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§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów: 

Ewa Schütterly 
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