
DRUK NR 17/XVIII

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1507; Dz. U. z 2018 roku, poz. 2245; 
Dz. U. z 2019 roku poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
wspieranym w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W MIESZKANIU  

CHRONIONYM  WSPIERANYM 

 

§ 1. 1.  Osoba skierowana do mieszkania chronionego ponosi odpłatność za pobyt. 

2. Ustalenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym następuje na podstawie 

decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 

lub inną osobę upoważnioną po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

3. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego 

kosztu utrzymania mieszkania chronionego.  

4. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego ustala 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w formie Zarządzenia, wydanego do 31 

stycznia każdego roku na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania, poniesionych 

w roku poprzednim z uwzględnieniem wzrostu cen podzielonych przez liczbę utworzonych 

miejsc w mieszkaniu chronionym.  

5. Na koszt, o którym mowa w ust. 3 składają się: 

- koszty eksploatacji,  

- koszty wynagrodzenia kadry.  

6. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego nie obejmuje usług 

w zakresie żywienia i wydatków na remonty. 

7. Zarządzenie, o którym mowa w ust.  4 stanowi podstawę do ustalenia odpłatności 

za pobyt w mieszkaniu chronionym w okresie od 01 lutego danego roku do 31 stycznia roku 

następnego.  

8. W terminie 7 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gryfinie wyda Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego 

kosztu pobytu osoby w mieszkaniu chronionym w okresie od daty jego wydania do 31 

stycznia 2021 roku. 9. Wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym uzależniona jest 

od sytuacji dochodowej i ustalana zgodnie z tabelą: 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 30 stycznia 2020 r.
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Dochód osoby samotnie 

gospodarującej  lub na osobę w 

rodzinie  do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust.1 ustawy  

o pomocy społecznej  

 

Wysokość odpłatności w % w stosunku  

do kosztów miesięcznego utrzymania 

mieszkania chronionego 

 
  

Osoba samotnie 

gospodarująca  

 
Osoba w rodzinie 

Powyżej 100 % do 150 % 20 % 30 % 

Powyżej 150 % do 200 % 30 % 40 % 

Powyżej 200% do 250 % 40 % 50 % 

Powyżej 250 % do 300 % 50 % 60 % 

Powyżej 300 % 100 % 100 % 

 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się za okres miesiąca 

kalendarzowego. 

2. W przypadku gdy pobyt osoby  nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego opłatę 

oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę 

dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.  

§ 3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustaloną w decyzji administracyjnej 

należy uiszczać  w terminie do każdego 10 dnia następnego miesiąca, w którym osoba 

skorzystała ze wsparcia, na konto Ośrodka lub w kasie Ośrodka. 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach,  ze względu na zwiększone wydatki związane 

z trudną sytuacją zdrowotną, osobistą osoba skierowana do mieszkania chronionego może 

być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat za okres wynikający 

z okoliczności sprawy. 

§ 5. Zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty następuje na wniosek osoby ubiegające 

się o skierowanie lub przybywającej w mieszkaniu chronionym lub pracownika socjalnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.  

§ 6. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gryfinie lub osoba upoważniona, po przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej.  
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UZASADNIENIE

W gminie Gryfino zostały utworzone dwa mieszkania chronione wspierane, o których mowa w

ustawie o pomocy społecznej. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać jednocześnie

6 niepełnosprawnych osób (posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepełnosprawności).

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów

osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby

w codziennym funkcjonowaniu.

W mieszkaniach chronionych, które zostały utworzone w gminie Gryfinie będą zapewnione

usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym

i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na

poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb

mieszkaniowych osób/rodzin.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy

społecznej do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Określając poziom odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym uwzględniono konieczność

wywiązywania się przez osobę skierowaną do mieszkania chronionego z obowiązku jakim jest

ponoszenie odpłatności za świadczone usługi oraz możliwość zaspakajania innych potrzeb w

ramach własnych środków finansowych. W uzasadnionych sytuacjach, ze względu na zwiększone

wydatki związane z trudną sytuacją zdrowotną, osobistą możliwe będzie częściowe lub

całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Monika Wilczyńska
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