
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/321/18 

RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. z dnia 15 września 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 48a ust. 1 i 2, 

art. 53 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z dnia 15 września 2017 r.  

Dz. U. z 2017 r. poz. 1769). 

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim 

uchwala: 

§ 1. Uchwala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. 

§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodku wsparcia jest  odpłatny. 

2. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodku wsparcia obejmuje dany miesiąc kalendarzowy 

i ustala się ją proporcjonalnie do liczby osób przebywających w mieszkaniu oraz kosztu dodatkowej usługi 

indywidualnie przyznanej decyzją administracyjną. W Przypadku gdy pobyt osoby w mieszkaniu chronionym 

lub ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego odpłatność oblicza się  proporcjonalnie 

do liczby dni pobytu. 

3. Podstawą do ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jest kwota 

miesięcznego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia. 

4. Podstawą do ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest kwota 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego, która obejmuje czynsz, opłatę za nieczystości stałe, 

zużycie wody, odprowadzę nie ścieków, zużycie energii elektrycznej i cieplnej. 

5. Uzgodniona wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodku wsparcia może ulegać 

zmianom w zależności od sytuacji materialnej osoby tam skierowanej, a także w przypadku zmiany wysokości 

kosztów związanych z pobytem w ośrodku wsparcia i korzystaniem z mieszkania chronionego. 

6. Osoba, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązana jest do regulowania należnych 

opłat na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim w wysokości i terminie 

określonym w decyzji administracyjnej. 
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7. Gmina Miasteczko Śląskie pokrywa część kosztów stanowiących różnicę pomiędzy miesięcznym 

kosztem utrzymania w ośrodku wsparcia, a opłatą uiszczaną przez osobę umieszczoną w ośrodku. Miesięczny 

koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności ustalane będą na podstawie umowy między Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim a ośrodkiem wsparcia, na terenie którego przebywa 

osoba. 

§ 2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym lub ośrodku wsparcia (opłata) ustala się następująco: 

Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium 

dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

% miesięcznej opłaty 

do 100% bezpłatnie 

powyżej 100% do 200% 50% 

powyżej 200% 100% 

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt 

w ośrodku wsparcia lub mieszkaniach chronionych mogą być zwolnione na ich wniosek, członka rodziny lub 

pracownika socjalnego z częściowej lub całkowitej opłaty. Zwolnienie przysługuje na czas określony i może 

nastąpić w przypadku: 

1) strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 

2) udokumentowania wydatków na leki, dojazdy do lekarza, badania specjalistyczne, 

3) konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

4) innych sytuacji losowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Jendruś 
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