
 
Uchwała Nr XXXI/958/2009 
Rady Miejskiej w Gliwicach 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/568/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r. 
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniach chronionych. 

 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, 
art. 36 pkt 2 lit. q, art. 53 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t. j. Dz. U. Nr 115 z 2008 r., poz. 728 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice. 

Rada Miejska w Gliwicach 
uchwala: 

§ 1 

W uchwale Nr XXI/568/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie organizacji 
oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dokonać 
zmiany załącznika do uchwały nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14–tu dni od daty jej ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący 
 Rady Miejskiej w Gliwicach 
 
 
 Marek Pszonak 



 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały  
Nr XXXI/958/2009 
Rady Miejskiej w Gliwicach 
z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 
ORGANIZACJA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W 

MIESZKANIU CHRONIONYM 
 

1. Prawo do zamieszkania w mieszkaniu chronionym mają: 
a) wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych nie 

posiadający odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz realizujący program 
usamodzielnienia, 

b) osoby z zaburzeniami psychicznymi przed umieszczeniem zamieszkujące 
w Gliwicach, nie posiadające odpowiednich warunków mieszkaniowych, realizujące 
program usamodzielnienia, które uzyskały pozytywną opinię placówki 
Środowiskowego Domu Samopomocy po uczestnictwie w programie rehabilitacyjnym. 

2. Skierowanie do mieszkania chronionego odbywa się w trybie decyzji administracyjnej    
wydawanej   przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Ustalić odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w wysokości 15% dochodu w 
rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz.U. NR 115 poz.728 z 
2008r z póź. zm.) każdej osoby przebywającej w mieszkaniu. 

4. Kwota odpłatności wnoszona jest przez mieszkańców do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

5. Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t. j. Dz. U. Nr 115 poz. 728 z 2008 r., z póź. zm.). 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym 
może zostać czasowo lub na stałe zwolniona od ponoszenia opłat, o których mowa w punkcie 
3, w szczególności gdy: 

a) z powodu niepełnosprawności lub długotrwałej choroby ponosi znaczne wydatki na 
leczenie lub rehabilitację, 

b) na skutek zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej poniosła duże straty materialne. 
7. Zobowiązanie do opłat, o których mowa w punkcie 3 lub zwolnienie z odpłatności określa 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej. 
 


