
UCHWAŁA NR XIX/110/20 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.40 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 
t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ) oraz art. 53, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2019. późn. 1507 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
30 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych ( Dz. U. z 2018r., poz.822 ) uchwala się co następuje: 

§ 1. Osoby nie ponoszą odpłatności 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. 

§ 2. Miesięczna opłata jednej osoby za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi iloczyn dobowej stawki za 
pobyt wynoszącej 35,00 zł., ilości dni faktycznego pobytu tej osoby oraz wskaźnika odpłatności ustalonego 
w % o którym mowa w § 3.  

§ 3. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą: 
Dochód (w stosunku do ustawowego kryterium dochodowego) Wysokość odpłatności (w odniesieniu do miesięcznej opłaty) 

Powyżej 100% do 140% do 10% 
Powyżej 140% do 180% do 20% 
Powyżej 180% do 220% do 30% 
Powyżej 220% do 260% do 40% 

Powyżej 260% do 100% 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVIII/99/20 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 lutego 2020 r. 
w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski 
 
 

Mateusz Królak 
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UZASADNIENIE

Ustawodawca mocą art. 17 ust.1pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z
2019r. poz. 1507) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zaliczył prowadzenie i
zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Wobec powyższego utworzenie mieszkania chronionego
wspieranego oraz określenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
jest zgodnie z ustawą jak i zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2018r
(zp. ZP-KNPS.431.6.13.2018.MS).

Powodem podjęcia uchwały są zastrzeżenia wydziału kontroli dotyczące konkretnej stawki opłaty za
pobyt w mieszkaniu chronionym.

W nowej uchwale zmieniono treść § 2, § 3 i § 4 dostosowując je do zaleceń wydziału kontroli.
Dokonano korekty numerów paragrafów.
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