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Poz. 6054
UCHWAŁA NR XLVI/467/18
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w tym mieszkaniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 53
ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) Rada
Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala co następuje:
§ 1. Wydziela się lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku 16 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wojska
Polskiego o powierzchni użytkowej ogółem 56,58 m2, składającej się z trzech odrębnych pokoi: Izba A, Izba B,
Izba C 8 o powierzchni: A-8,73 m2, B-9,2 4m2, C-17,52 m2 oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego
użytku: kuchni 8,04 m2, łazienki 3,26 m2 i korytarza oraz nadaje się mu status mieszkania chronionego.
§ 2. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje:
1) wszelkie koszty związane z utrzymaniem i korzystaniem z lokalu o statusie mieszkania chronionego
tj. koszty mediów takich jak: centralne ogrzewanie, woda zimna i ciepła, ścieki, odpady komunalne, energia
elektryczna oraz czynsz i bieżąca konserwacja lokalu i jego wyposażenia,
2) koszty świadczonego wsparcia w mieszkaniu chronionym.
§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się następująco:
Dochód osoby/rodziny w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności naliczona w stosunku do
dochodu

Do 100%
101% - 130%
131% - 150%
151% - 170%
Powyżej 171%

Bezpłatnie
40%
60%
80%
Pełna odpłatność

2. Ostateczna wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest indywidualnie uzgadniana
z osobą ubiegającą się o skierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy
uwzględnieniu kosztów określonych w § 2 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały oraz zapisów zawartych w ust. 1.
3. Odpłatność może ulec zmianie jeśli zmianie ulegną koszty określone w § 2 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.
4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w mieszkaniu chronionym.
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5. W przypadku, gdy pobyt osoby nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego odpłatność oblicza się
proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę ustaloną w oparciu o ust. 2 przez liczbę dni w danym
miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/315/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Wodzisławiu
Śląskim.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Dyrektorowi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego
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