
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 22 września 2015 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 4819), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr X/188/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. 

poz. 5936). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 uchwały Nr X/188/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2019 r. poz. 5936), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

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

Województwa Śląskiego.” 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Janusz Okrzesik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2020 r.

Poz. 6503



Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

Uchwała Nr XI/175/2015 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

   

z 22 września 2015 r.   

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych  
 

(tekst jednolity)  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 

Rada Miejska  

p o s t a n a w i a 

§ 1. Ustalić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej Miasta Bielska-Białej, stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/139/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2007 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego Nr 93, poz. 1868). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XI/175/2015 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 22 września 2015 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT 

W MIESZKANIACH CHRONIONYCH PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 

1. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ponosi osoba/rodzina kierowana do wsparcia w mieszkaniu 

chronionym, której dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej jest wyższy od kwot kryteriów 

dochodowych określonych w tej ustawie. 

2. Miesięczną opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym osoby samotnie gospodarującej lub osoby 

w rodzinie ustala się do wysokości średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca, nie mniej jednak niż 10% 

dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie kierowanej do wsparcia w mieszkaniu 

chronionym. 

3. Miesięczną opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym rodziny ustala się do wysokości iloczynu 

średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca i ilości osób w rodzinie, nie mniej jednak niż 10% dochodu 

rodziny kierowanej do wsparcia w mieszkaniu chronionym. 

4. Średni miesięczny koszt jednego miejsca w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez daną jednostkę 

organizacyjną pomocy społecznej stanowi kwota wydatków na prowadzenie mieszkań chronionych z roku 

poprzedniego, obejmująca sumę wydatków za: czynsz, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, 

gaz, opłatę za gospodarowanie odpadami, podzielona przez liczbę miejsc w mieszkaniach chronionych i przez 

12 miesięcy. 

5. Średni miesięczny koszt jednego miejsca w mieszkaniu chronionym na dany rok określa Dyrektor 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkania chronione w formie zarządzenia, 

nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. W bieżącym roku koszt ten zostanie ustalony w ciągu 14 dni od 

wejścia w życie niniejszej uchwały. 

6. W przypadku, gdy pobyt osoby/rodziny w mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca 

kalendarzowego, opłata ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu w miesiącu rozpoczynającym lub 

kończącym pobyt. 

7.1)  W przypadku, gdy pobyt osoby/rodziny w mieszkaniu chronionym wynika z realizowanych przez 

Ośrodek projektów, programów współfinansowanych ze środków unijnych lub pochodzących z innych źródeł 

osoby/rodziny ponoszą odpłatność na zasadach określonych w projekcie lub programie. 

                                                      
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr X/188//2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2019 r. poz. 5936), która weszła w życie z dniem 18.09.2019 r. 
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