
UCHWAŁA NR XLII/277/2010  

RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH  

z dnia 29 października 2010 r.  

 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

 

Na podstawie art. 18ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U.

z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Mieszkanie chronione przeznacza się  dla osób, które ze względu na trudną  sytuację życiową,  wiek,

niepełnosprawność lub chorobę  potrzebują  wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają  usług

w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki. 

2. Mieszkanie chronione zapewnia odpowiednie wsparcie w środowisku, warunki samodzielnego funkcjonowania,

integracji ze społeczności lokalną.  
3. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się osobie, która : 

§ 2. 1. Mieszkanie chronione przeznacza się dla osób z terenu gminy Żarki, spełniających warunki określone w §
1. 

2. Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie powinien być  dłuższy niż  1 miesiąc, z możliwością  jego

przedłużenia, o ile przedłużenie pobytu w mieszkaniu jest niezbędne do 2 miesięcy.  

§   3 .  1. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się  na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej

rodzinnym wywiadem środowiskowym. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 określa czas pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wysokość odpłatności

ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym.  
3. Współprzebywanie w mieszkaniu chronionym wszystkich osób, którym przyznano pobyt w mieszkaniu opiera

się na poszanowaniu godności innych osób, poszanowaniu cudzej własności, respektowaniu innych osób do realizacji
własnych potrzeb i zainteresowań, wzajemnej życzliwości, szacunku i tolerancji.  

§ 4. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu
chronionym jest proporcjonalna do liczby osób przebywających wspólnie w tym mieszkaniu oraz do kosztu przyznanej
indywidualnie świadczonej usługi w formie pobytu w mieszkaniu chronionym. 

2. Osoby, których dochód przekracza 200 % kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszą 100% kosztów o których mowa w ust. 1.  

3. Osoby których dochód przekracza 100 % kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i nie przekracza 200% tego kryterium, ponoszą 50% kosztów o których
mowa w ust. 1.  

4. Nie ponoszą  opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym osoby, których dochód nie przekracza kryterium
dochodowego na osobę  w rodzinie, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.  

5. Osoba, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązana jest do regulowania należnych opłat na

konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach w wysokości określonej w decyzji administracyjnej.  

§ 5. Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje w szczególności:  

1) korzystanie ze wskazanego pokoju oraz jego wyposażenia,  

§   6 .  1. W mieszkaniu chronionym może zamieszkiwać  tylko osoba wymieniona w decyzji administracyjnej,
o której mowa w § 3. 

2 .  Udos tępnienie pomieszczeń  mieszkania chronionego w celach pobytowo-noclegowych osobom

nieuprawnionym jest rażącym naruszeniem przepisów porządkowych i stanowi podstawę  do uchylenia decyzji

administracyjnej przyznającej prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym.  

§  7 .  Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania mieszkań  chronionych określa Regulamin mieszkania

chronionego,  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żarki.  

§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po

upływie 14 dni od daty jej opublikowaniu  

a) z powodu konfliktów rodzinnych nie mogła na noc wrócić do domu

b) została eksmitowana bez prawa do lokalu socjalnego

c) opuściła szpital

d) nie posiada wystarczającej ilości środków finansowych na zabezpieczenie sobie schronienia

e) z powodu zdarzenia losowego utraciła mieszkanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żarkach  

 

Stanisława Nowak 
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