
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/149/2021 

RADY POWIATU W OLEŚNIE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

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

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 19 pkt 11, art. 53 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822)  

Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) dochód – należy rozumieć dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), zwanej dalej „ustawą”; 

2) kryterium dochodowe – należy rozumieć kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej lub 

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-2 ustawy. 

§ 3. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego. 

§ 4. Odpłatność za pobyt będzie wyliczana na podstawie poniższej tabeli 

Lp. Dochody wg kryterium dochodowego  

ustawy o pomocy społecznej % 

Procent miesięcznego kosztu utrzymania 

osoby w mieszkaniu chronionym 

1. Do 100% kryterium dochodowego Nieodpłatnie 

2. Powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego 10% 

3. Powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego 25% 

4. Powyżej 200% do 250% kryterium dochodowego 50% 

5. Powyżej 250% do 300% kryterium dochodowego 75% 

6. Powyżej 300% kryterium dochodowego 100% 

§ 5.1. Mieszkańcy mieszkania chronionego ponosić będą miesięczne koszty, będące zwrotem wydatków za 

dany miesiąc, proporcjonalnie do liczby mieszkańców i dni pobytu w mieszkaniu chronionym. 

2. Osobie, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązana jest do regulowania należnych 

opłat w wysokości i w terminie określonym w decyzji administracyjnej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Powiatu 

 

Ewa Cichoń 
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