UCHWAŁA NR XLIII/328/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
treningowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2021r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 ust 1, 3 i art. 97 ust
1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), a także zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r, poz. 822 ze zm. ) Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,
utworzonym z zasobów mieszkaniowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
§ 2. 1. Mieszkanie chronione treningowe przeznacza się dla osób z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki
określonych w art.53 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. 2021, poz. 2268 ze
zm.) a w szczególności dla osób wskazanych w § 3 pkt. 1 regulaminu organizacyjnego mieszkania chronionego
treningowego.
2. Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym jest pobytem odpłatnym, ustalonym na czas określony na
podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do korzystania z mieszkania chronionego treningowego.
§ 3. 1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w mieszkaniu
chronionym.
2. Podstawę do wyliczenia kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym stanowią miesięczne
koszty eksploatacji obejmujące opłaty: czynszu, ogrzewania, zużycia energii elektrycznej, zimnej i ciepłej
wody, odprowadzanie nieczystości płynnych oraz wywozu odpadów komunalnych. W koszcie pobytu
nie uwzględnia się opłaty za abonament RTV, Internet, telefon itp.
§ 4. Miesięczne opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym wnoszone są przez osoby
zobowiązane na podany rachunek bankowy, w terminie wskazanym w decyzji w sprawie odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym treningowym.
§ 5. Osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym treningowym, których miesięczny dochód przekracza
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, zobowiązane są do ponoszenia odpłatności, zgodnie z tabelą:
Dochód na osobę zgodnie z kryterium dochodowym
określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1)
i pkt 2) ustawy o
pomocy społecznej
100% i poniżej
Powyżej 100% do 120 %
Powyżej 120 % do 130 %
Powyżej 130 % do 140 %
Powyżej 140% do 150%
Powyżej 150% do 160%
Powyżej 160% do 170%
Powyżej 170% do 180 %
Powyżej 180% do 190%
Powyżej 190% do 200%
Powyżej 200%

Procentowa wysokość odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym
Bezpłatnie
do 10 %
do 20 %
do 30%
do 40%
do 50%
do 60 %
do 70%
do 80%
do 90%
do 100%

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej głoszenia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Bernadeta Chodasewicz
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UZASADNIENIE

W związku z zaleceniami pokontrolnymi, zgodnie z art.17 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej w celu realizacji zadania własnego gminy o charakterze
obowiązkowym, z gminnych zasobów mieszkaniowych zostało przeznaczone mieszkanie
zlokalizowane w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki przy ulicy Złotostockiej 42/11,
o powierzchni 15,55 m², na mieszkanie chronione treningowe.
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w drodze uchwały.
Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w mieszkaniu
chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie
samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze
społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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