
 

 

UCHWAŁA NR XXVII-222/2016 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 

z dnia 10 listopada 2016 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 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz.U.2016 r., poz. 930 z późn. zm.
1)

) - Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Olsztynek wskazuje lokal w budynku przy ul. Mazurskiej 2 w Olsztynku, który przeznacza się 

na mieszkanie chronione dla osób lub rodzin z terenu gminy Olsztynek. 

§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem czasowym i odpłatnym, według kryterium 

określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.. 

2. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w uzgodnieniu z osobą lub rodziną, której 

przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, uwzględniając jej sytuację życiową oraz przyznany zakres usług. 

3. Podstawą do ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest kwota średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego, która obejmuje opłaty za zużycie wody, gazu, 

energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz czynsz. 

4. W postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie przyznania świadczenia w formie pobytu w 

mieszkaniu chronionym, uwzględnia się sytuację zdrowotną, bytową i materialną osoby lub rodziny kierowanej 

do mieszkania chronionego. 

§ 3. Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje, w szczególności: 

1) korzystanie ze wskazanego miejsca w pokoju lub z samodzielnego pokoju oraz jego wyposażenia, 

2) korzystanie na prawach równego dostępu z pomieszczeń wspólnych między innymi z kuchni i łazienki, 

3) pomoc pracownika socjalnego w rozwiązywaniu zaistniałych problemów, 

4) pomoc w integracji, 

5) korzystanie z innych form wsparcia wynikających z zawartego kontraktu socjalnego. 

§ 4. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się następująco: 

 

 

 

 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2015 r., poz. 1310 i 1359 oraz z 2016 r., poz. 753 i 1583. 
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Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego wynikającego 

z art. 8 ustawy o pomocy społecznej 
Procent opłaty miesięcznej 

do 100% bezpłatnie 

powyżej 100 do 150 % 30% 

powyżej 150 do 200% 40% 

powyżej 200 do 250% 50% 

powyżej 250% 100% 

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

w mieszkaniu chronionym. 

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca 

kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu. 

3. Uzgodniona wysokość odpłatności może ulegać zmianom w zależności od sytuacji materialnej osoby lub 

rodziny skierowanej do pobytu w mieszkaniu chronionym, a także w przypadku zmiany kosztów związanych 

z utrzymaniem i korzystaniem z mieszkania chronionego oraz zmiany liczby osób skierowanych do mieszkania 

chronionego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Wojda 
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