
Proiekt 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 
Zatwierdzony przez 

UCHWAŁA NR XXIII/.../2020 
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

Na podstawie Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2020r. poz. 920 tj) oraz art. 19 pkt 11 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Z 2019 poz. 1507 ze zm" ) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr L/249/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 października 
2018r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych: 

- § 1 otrzymuje brzmienie: „W powiecie sępoleńskim tworzy się trzy mieszkania chronione, na które 
przeznacza się lokale znajdujące się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim ul. 
Podgórna 2 

- § 2 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Kraj. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 01.09.2020 r. . 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Marek Chart 

"Zmiany ustawy w Dz. U. Z 2018 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1690,2473, 1818 

Id: 1FAAE750-2E1B-468C-9987-C3B4429CDB22. Projekt Strona 1 



Załącznik do uchwały Nr XXłII/.../2020 

Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

1. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznawany jest na czas określony, który będzie ustalony w umowie 
z osobą kierowaną lub jej rodziną. 

2. W przypadkach określonych w ustawie o pomocy społecznej istnieje możliwość przedłużenia pobytu 
w mieszkaniu chronionym na czas nieokreślony. 

3. Przyznanie świadczenia w formie wsparcia w mieszkaniu chronionym, a także ustalenie wysokości 
odpłatności za pobyt w mieszkaniu następuje w formie decyzji administracyjnej. 

4. Wydanie decyzji poprzedzone jest sporządzeniem wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez 
pracownika socjalnego. 

5. Z osobą skierowaną do mieszkania chronionego lub jej rodziną zawiera się umowę 

w sprawie korzystania z mieszkania. 

6. Po zakończeniu pobytu w mieszkaniu chronionym, Powiat Sępoleński nie ma 

obowiązku zapewnienia lokalu mieszkalnego. 

7. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. 

8. Osoby nie ponoszą opłat za pobyt i wsparcie w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

9. Opłatę za wsparcie i pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujący z osobą lub rodziną 
kierowanego, uwzględniając rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym . 

10. Opłata za wsparcie w mieszkaniu chronionym ponoszona jest w okresach miesięcznych, poczynając od 
miesiąca zamieszkania osoby w mieszkaniu chronionym. 

11. W przypadku, gdy osoba zajmuje mieszkanie niepełny miesiąc odpłatność ustala 

się dzieląc pełną kwotę odpłatności przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni 
pobytu w mieszkaniu. 

12. Podstawą ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym będzie zryczałtowana 
stawka uwzględniająca koszt czynszu, centralnego 

ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody, kanalizacji oraz wywozu nieczystości stałych, ryczałtowej opłaty za 
prąd. 

13. Odpłatność za pobyt nie obejmuje kosztów wyżywienia i eksploatacji mieszkania 

w tym: innych opłat takich jak telefon, internet itp. 

14. Zryczałtowana stawka , o której mowa w pkt. 12 za miesiąc w przeliczeniu na jedną 

osobę będzie ustalona przez Starostę w formie zarządzenia i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego . 

15. Procentową wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa poniższa tabela: 

Procentowy dochód użytkownika mieszkania 
chronionego określony według kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 
osoby w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy 

Procentowa wysokość odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym 
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społecznej 
100% i poniżej BEZPŁATNIE 
Powyżej 100% do 120% 10% 
Powyżej 120% do 130% 20% 
Powyżej 130% do 140% 30% 
Powyżej 140% do 150% 40% 
Powyżej 150% do 160% 50% 
Powyżej 160% do 170% 60% 
Powyżej 170% do 180% 70% 
Powyżej 180% do 190% 80% 
Powyżej 190% do 200% 90% 
Powyżej 200% 100% 
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UZASADNIENIE 

Potrzeba wywołania niniejszej uchwały wynika z faktu, iż obok istniejących już 
mieszkań chronionych powstanie kolejne - trzecie. Równolegle okres zwolnienia z 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych minie w związku z upływem czasu 
trwania projektu pn „RAZEM SAMODZIELNI" 31.08.2020 r. Tym samym na podstawie 
art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały 
ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

W tym stanie faktycznym i prawnym, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Marek Chart 

Inicjator: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 
Opracował: P. Dz. 

17.06.2020r. 
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