
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/450/2018 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/425/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniu chronionym poprzez zmianę treści jej załącznika, któremu nadaje się brzmienie określone 

w załączniku do niniejszej uchwały 

Na podstawie art. 3d, art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), po konsultacjach 

z mieszkaniami powiatu 

 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXXV/425/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym poprzez 

zmianę treści jej załącznika, któremu nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 lutego 2018 r.

Poz. 1187



Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/450/2018 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

§ 1. 1. Podstawą do ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym jest kwota stanowiąca 

średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego, która obejmuje koszty mediów tj. energii 

elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne płatne usługi 

związane z używaniem mieszkania chronionego. 

2. Odpłatność dla osób korzystających z pobytu w mieszkaniu chronionym jest naliczana proporcjonalnie 

do liczby osób zamieszkujących wspólnie w tym mieszkaniu. 

§ 2. Osoby, których dochód przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej, ponoszą opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, których wysokość jest naliczana zgodnie 

z tabelą:  

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT  
W MIESZKANIU CHRONIONYM 

Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium 

dochodowego wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej 

% miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu 

chronionym 

powyżej 100% do 200% do 10% 

powyżej 200% do 300% powyżej 10%  do 30% 

powyżej 300% do 400% powyżej 30%  do 50% 

powyżej 400% powyżej 50%  do 100% 
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