
 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/417/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
wspieranym, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
wspieranym, prowadzonym na terenie gminy Bytom przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, stanowiące 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Mariusz Janas 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 maja 2020 r.

Poz. 4211



Załącznik do uchwały Nr XXVIII/417/20 

Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 25 maja 2020 r. 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym, 
prowadzonym na terenie gminy Bytom przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu 

§ 1. 1.  Mieszkanie chronione wspierane przyznawane jest osobie pełnoletniej z zaburzeniami 
psychicznymi, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje 
wsparcia w życiu codziennym i w realizacji kontaktów społecznych.  

2. Podstawa wymiaru odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym wynosi 30% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 

3. Odpłatność za pobyt, o którym mowa w ust. 2, jest uiszczana w okresach odpowiadających miesiącom 
kalendarzowym, do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc. 

4. W miesiącu, w trakcie którego osoba nabywa prawa do korzystania z pobytu, o którym mowa w ust. 2, 
odpłatność jest ponoszona w wysokości odpowiadającej dniom pobytu, z tym że będzie ona dokonywana 
do ostatniego dnia miesiąca, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym osoba nabyła prawa. 

§ 2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym określa poniższa tabela.   

Dochód osoby samotnie gospodarującej w odniesieniu 
do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ustawy o pomocy 
społecznej 

Odpłatność miesięczna za pobyt w mieszkaniu 
chronionym wspieranym ustalona jako % podstawy 
wymiaru odpłatności, o której mowa w § 1 ust. 2   

 do 200% nieodpłatnie 
powyżej 200% do 300% 25% 
powyżej 300% do 400% 50% 
powyżej 400% 100% 
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