Projekt
z dnia 7 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2017 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
poz. 1875) i art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 poz. 1769) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego, działające na zlecenie Gminy Police.
§ 2. Osoby korzystające ze wsparcia w mieszkaniu chronionym ponoszą opłatę za pobyt zgodnie z zasadami
określonymi w uchwale, z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Dochód osoby/rodziny wg kryterium dochodowego Odpłatność
za
pobyt
w mieszkaniu
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
chronionym w stosunku do pełnego koszu
pobytu (określona procentowo)
(określony procentowo)
do 100% włącznie
bezpłatnie
powyżej 100% do 150%
25%
powyżej 150% do 200%
30%
powyżej 200% do 250 %
35%
powyżej 250% do 300%
40%
powyżej 300%
45%

§ 4. 1. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszona jest w okresach miesięcznych poczynając od
miesiąca zamieszkania.
2. Opłata za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszona jest proporcjonalnie do ilości dni
pobytu osoby w mieszkaniu w danym miesiącu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Witold Król
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające, pod opieką
specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego
funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społeczeństwem.
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań
własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych. Określenie odpłatności powinno być adekwatne do rzeczywistej sytuacji dochodowej osób
przebywających w mieszkaniach chronionych. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium, określonego
w ustawie o pomocy społecznej, nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych.
W chwili obecnej Gmina Police nie jest podmiotem prowadzącym mieszkania chronione. Planuje się
jednakże zlecenie realizacji tego zadania organizacji pożytku publicznego.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

Projekt uchwały przygotowany
przez Wydział Organizacyjno - Prawny
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