
 

 

UCHWAŁA NR III/9/2018 

RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE 

z dnia 13 grudnia 2018 r. 

w sprawie: określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 w związku 

z art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Opłatę za pobyt w mieszkaniach chronionych ponoszą osoby samotnie gospodarujące lub osoby 

w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 3. Opłata za pobyt w mieszkaniach chronionych obejmuje koszt utrzymania mieszkania chronionego 

przypadający na osobę lub osobę w rodzinie i koszt usług świadczonych osobie lub osobie w rodzinie 

w ramach wsparcia udzielonego w mieszkaniu chronionym. 

§ 4. Opłata za pobyt ponoszona jest w okresach miesięcznych. Opłata za niepełny miesiąc pobytu 

ponoszona jest proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu rozpoczynającym lub kończącym 

pobyt. 

§ 5. 1. Wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby 

samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. 

2. Procentową wysokość opłaty za pobyt określa poniższa tabela 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie wg kryterium dochodowego 

wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Procent opłaty 

miesięcznej 

do 100% nieodpłatne 

powyżej 100% do 150% 30% 

powyżej 150% do 200% 40% 

powyżej 200% do 250% 50% 

powyżej 250% 100% 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/10/2005 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniach chronionych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Waldemar Cybul 
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