
 

 

UCHWAŁA NR XIX/164/2016 

RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

§ 2. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w decyzji administracyjnej przy 

uwzględnieniu sytuacji życiowej osoby kierowanej do mieszkania chronionego zgodnie z warunkami 

określonymi w § 5, w uzgodnieniu z osobą kierowaną, na czas określony, nie dłuższy niż okres jednego roku. 

§ 3.1. Podstawą ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest miesięczny koszt utrzymania 

mieszkania ustalony zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Na koszt miesięcznego utrzymania mieszkania chronionego składają się koszty jego eksploatacji w tym: 

opłaty za lokal mieszkalny, opłaty czynszowe, 1/12 opłaty za podatek od nieruchomości, 1/12 opłaty za trwały 

zarząd, opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz 

śmieci, usługi telekomunikacyjne, usługi RTV, internet i inne media jeżeli mieszkanie jest w nie wyposażone  

i inne koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na liczbę miejsc w mieszkaniu z wyłączeniem wydatków  

na remonty i zakupy inwestycyjne. 

3. Koszt przypadający na jedną osobę oblicza się jako iloraz kosztów utrzymania mieszkania i liczby osób 

dla których przeznaczone jest mieszkanie chronione. 

§ 4. Kierowani nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub 

dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie  

o pomocy społecznej. 

§ 5. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się zgodnie z tabelą: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo osoby  

w rodzinie w % kryterium dochodowego określonego  

w ustawie o pomocy społecznej 

Wskaźnik odpłatności w % w stosunku  

do kosztów miesięcznego utrzymania 

mieszkania chronionego 

do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% do 10% 

powyżej 150% do 200% do 20% 

powyżej 200% do 250% do 30% 

powyżej 250% do 300% do 40% 

powyżej 300% do 350% do 50% 

powyżej 350% do 100% 
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§ 6.1. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym za dany miesiąc uiszcza się na rachunek bankowy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu w terminie do 15 dnia za dany miesiąc. 

2. Za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym ponosi się odpłatność w wysokości proporcjonalnej  

do długości pobytu w danym miesiącu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

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

Opolskiego. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Powiatu 

 

 Danuta Wróbel 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1453


		2016-07-05T12:01:03+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




