UCHWAŁA NR XIII/104/15
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie: ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz z art. 17 ust. 1 pkt 12, art.53 ust.1 i 2 oraz art. 96
ust 1 pkt 1, art.97 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 163 z późn. zm.)
Rada Gminy w Spytkowicach u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Uchwała ustala kryteria oraz określa zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym
w ramach zasobów lokalowych Gminy Spytkowice, lokal położony jest pod adresem Spytkowice ul. Szkolna
3c/1.
§ 2.
Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osoby z terenu Gminy Spytkowice, która ze względu na trudną
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym
życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności
osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich,
a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub
d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.
§ 3.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) decyzji administracyjnej - rozumie się przez to decyzję administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.
zm).
2) kryterium dochodowym - oznacza to kwotę kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub dla osoby
w rodzinie, określoną w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).
3) mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę skierowaną do mieszkania chronionego przez Wójta Gminy lub
działającego z jego upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 4.
1. Za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkaniec jest obowiązany do ponoszenia częściowych kosztów
utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Ustalenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym następuje na podstawie decyzji administracyjnej
wydanej przez Wójta Gminy lub działającego z jego upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
3. Podstawą wydania decyzji administracyjnej w sprawie odpłatności jest ustalenie sytuacji rodzinnej,
zdrowotnej, dochodowej i majątkowej mieszkańca na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego
przez pracownika socjalnego.
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4. W decyzji administracyjnej określony zostaje cel, okres pobytu, rodzaj i zakres świadczonego wsparcia,
wysokość i sposób odpłatności, sposób usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym oraz program
wspierania osoby.
§ 5.
1. Podstawą wymiaru odpłatności jest kwota podstawowa stanowiąca miesięczny koszt utrzymania mieszkania
chronionego, która obejmuje: koszty ponoszone na centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację sanitarną, energię
elektryczną, gaz, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę czynszową.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do złożenia Deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 6.
1. Miesięczną odpłatność ustala się w uzgodnieniu z mieszkańcem, któremu przyznano pobyt w mieszkaniu
chronionym stosując tabelę odpłatności, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszej uchwały z tym, że odpłatność ta nie
może być mniejsza niż 10% dochodu własnego mieszkańca, a suma odpłatności wszystkich mieszkańców
przebywających w mieszkaniu chronionym nie może przekraczać miesięcznego kosztu przyznanej usługi, tj.
miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego.
2. Odpłatność mieszkańca, któremu przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym jest proporcjonalna do liczby
mieszkańców przebywających wspólnie w tym mieszkaniu oraz do kosztu przyznanej indywidualnie świadczonej
pomocy społecznej w formie pobytu w mieszkaniu chronionym.
3. Tabela odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Dochód na osobę zgodnie z kryterium dochodowym określonym w art.8
ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
do 100 %
powyżej 100 do 150%
powyżej 150 do 200%
powyżej 200 do 250 %
powyżej 250 do 300 %
powyżej 300 do 350 %
powyżej 350 %

Wysokość miesięcznej opłaty % ustalonej od
kwoty podstawowej
bez odpłatności
10%
30%
50%
70%
90%
100%

§ 7.
1. Odpłatność ustala się na czas określony, nie dłużej niż na okres jednego roku.
2. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca w pierwszym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca
kalendarzowego, odpłatność oblicza się dzieląc kwotę odpłatności wynikającą z tabeli przez liczbę dni w danym
miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
3. Mieszkaniec ponosi odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie z wydaną decyzją
administracyjną, bez względu na to ile dni faktycznie przebywał w mieszkaniu chronionym.
§ 8.
1. Mieszkańcy nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek mieszkańca, istnieje możliwość całkowitego lub
częściowego zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, zwłaszcza z powodu:
długotrwałej lub ciężkiej choroby, zdarzenia losowego lub innych sytuacji uzasadniających zwolnienie.
§ 9.
Mieszkaniec, któremu przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązany jest do regulowania należnych
opłat w wysokości oraz terminach określonych w decyzji administracyjnej.
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§ 10.
Mieszkaniec traci prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym w przypadku:
1) Upływu okresu pobytu, jaki został określony w decyzji administracyjnej.
2) Korzystania z mieszkania chronionego w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
3) Zmiany sytuacji osobistej lub materialnej, która spowoduje, że korzystanie z mieszkania chronionego nie jest
celowe lub konieczne.
4) Nieuzasadnionej nieobecności klienta w mieszkaniu chronionym trwającej dłużej niż miesiąc.
5) Nie uiszczania opłaty w terminie określonym w decyzji administracyjnej.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Spytkowicach.
§ 12.
Traci moc uchwała Nr IX/61/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, zmieniona uchwałą
Nr X/78/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany kryteriów oraz określenia
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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