
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/191/16 

RADY POWIATU BRZESKIEGO 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

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

dla ofiar przemocy w rodzinie 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. 

o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się dla mieszkańców mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie czynsz za pobyt 

w mieszkaniu chronionym w wysokości 60 zł miesięcznie. 

2. Odpłatność za czynsz ustala się następująco: 

Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Procent odpłatności w stosunku do dochodu 

na osobę w rodzinie 

powyżej 100% do 150% 10% 

powyżej 150% do 200% 20% 

powyżej 200% 30% 

3. Wysokość opłaty czynszowej naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pobytu w mieszkaniu chronionym. 

4. Osoba lub rodzina której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązana jest do regulowania 

należnych opłat w wysokości i w terminie określonym w decyzji administracyjnej. 

§ 2.1. Mieszkańcy mieszkania chronionego ponoszą opłaty za media według stanu liczników proporcjonalnie  

do ilości zużytych mediów. 

2. Zasada proporcjonalności oparta jest na podziale wielkości opłat za zużyte media na ilość mieszkańców  

w danym okresie rozliczeniowym. 

§ 3. Ustala się miesięczny ryczałt za centralne ogrzewanie w wysokości 150 zł miesięcznie w okresie 

grzewczym oraz 100 zł miesięcznie poza sezonem grzewczym proporcjonalnie do liczby mieszkańców i dni pobytu 

w mieszkaniu chronionym. 

§ 4. Kierowani nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód na osobę w rodzinie 

lub dochód osoby gospodarującej samodzielnie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie 

o pomocy społecznej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 2547



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady 

 

Klemens Jakubowski 
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