
 

 

UCHWAŁA NR V/37/2019 

RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w mieszkaniu chronionym treningowym 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. 

poz. 995, 1000, 1349,1432 i 2500) oraz art. 53 ust. 1 oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2529, 2354), Rada Powiatu Nowotomyskiego 

uchwala, co następuje: 

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

treningowym, należącym do Powiatu Nowotomyskiego, o powierzchni 61,47 m
2
, w którym znajduje się 

5 miejsc. 

§ 2. Mieszkaniec mieszkania chronionego treningowego ponosi odpłatność za pobyt w mieszkaniu 

chronionym treningowym proporcjonalnie, w tym za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, gazu, energii 

elektrycznej oraz proporcjonalnie co do kosztów czynszu, opłat z tytułu centralnego ogrzewania oraz 

świadczenia usług w mieszkaniu chronionym treningowym. 

§ 3. 1. Podstawą do ustalenia wymiaru odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym jest 

kwota średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego treningowego w przeliczeniu na 

liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym, która obejmuje: czynsz, ogrzewanie, koszty zużycia 

wody i odprowadzania ścieków, gazu i energii elektrycznej oraz koszt usług świadczonych w mieszkaniu 

chronionym treningowym. 

2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego treningowego ustala się w przeliczeniu na 

liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym w formie Zarządzenia Starosty Nowotomyskiego, 

wydawanego w I półroczu roku kalendarzowego. 

§ 4. Miesięczną odpłatność za pobyt ustala się, w uzgodnieniu z mieszkańcem, na podstawie poniższej 

tabeli, przy czym suma odpłatności wszystkich mieszkańców przebywających jednocześnie w mieszkaniu 

chronionym treningowym nie może przekraczać miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego 

treningowego. 

Procentowy dochód użytkownika mieszkania 

chronionego treningowego określony wg kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 

osoby w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności w % ustalona od kwoty 

średniego miesięcznego kosztu utrzymania 

mieszkania chronionego treningowego 

do 100% bez odpłatności  

powyżej 100% do 150% 10% 

powyżej 150% do 200% 30% 
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powyżej 200% do 250% 50% 

powyżej 250% do 300%  70% 

powyżej 300% do 350% 90% 

powyżej 350% 100% 

   

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 maja 2015 r., 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu interwencyjnym. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Renata Gruszka 
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