
UCHWAŁA NR  226/2013 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 23 maja 2013r. 

 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
mieszkaniach chronionych 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220,  Nr 62 poz.558,  Nr 113 poz.984, 
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 
102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441,  Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 
poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 
poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 
i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 
poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567; z 2013r. poz.153) oraz art.17 
ust.1 pkt 12, art.53 ust.1-3, art.97 ust.5  ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2013r. poz.182, poz.509) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt  
w mieszkaniach chronionych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie. 
    

§ 2. UŜyte w uchwale określenia oznaczają: 
  1)   kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub 
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.182 ze zm.); 
  2)   pobyt - okres od dnia określonego w decyzji administracyjnej, do dnia opuszczenia 
mieszkania chronionego; 
  3)   miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego - kwota miesięcznych wydatków 
na działalność danego mieszkania chronionego, obejmująca w szczególności koszty wody, 
odprowadzenia ścieków, ogrzewania, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, inne opłaty 
administracyjne i koszty osobowe  ustalane zarządzeniem w zaleŜności od potrzeb przez 
Burmistrza  Gminy i Miasta Jastrowie.  

 
§ 3. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej zastępującą pobyt w placówce 

zapewniającej całodobową opiekę.  
 
§ 4. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. 

2.Miesięczną odpłatność ustala się w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt  
w mieszkaniu chronionym z tym, Ŝe odpłatność ta wynosi 50% dochodu tej osoby i 
równocześnie nie moŜe przekraczać 100% kosztów utrzymania mieszkania chronionego. 
 
      § 5. 1. Odpłatność ustala się za kaŜdy miesiąc kalendarzowy pobytu w mieszkaniu 
chronionym. 
2. W przypadku, gdy pobyt osoby w danym miesiącu w mieszkaniu chronionym nie obejmuje 
pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za kaŜdy dzień 
pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w tym miesiącu i mnoŜąc przez liczbę dni 
pobytu. 
3. Mieszkaniec nie ponosi opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym za okres nieobecności 
nieprzekraczający 21 dni w roku kalendarzowym.  



4. Osoba, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązana jest do regulowania 
naleŜnych opłat na konto Miejsko- Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu  
w wysokości i terminie określonych w decyzji administracyjnej. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym w Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uzasadnienie 
 



do uchwały Nr 226/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
 
Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 12  ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  do 
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŜy prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w mieszkaniach chronionych. 
Zgodnie z art. 53 ust. 1- ust. 3  ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:  
1.Osobie, która ze względu na trudną sytuację Ŝyciową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę 
potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym Ŝyciu, ale nie wymaga usług  
w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie  
z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieŜowy ośrodek wychowawczy, 
zakład dla nieletnich, a takŜe cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, moŜe być przyznany pobyt w mieszkaniu 
chronionym. 
2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam 
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego Ŝycia lub zastępującą 
pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia 
warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.  
3. Mieszkanie chronione moŜe być prowadzone przez kaŜdą jednostkę organizacyjną pomocy 
społecznej lub organizację poŜytku publicznego. 
W myśl art. 97 ust.5 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. 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 celu obniŜenia kosztów związanych z pobytem mieszkańców Gminy w domach pomocy 
społecznej utworzono mieszkania chronione. W mieszkaniach chronionych będą mogły 
zostać umieszczone osoby, które z pomocą specjalistów będą w stanie funkcjonować  
w środowisku. Dotychczas osoby takie były kierowane do domu pomocy społecznej, co 
generowało duŜe koszty po stronie Gminy. 
Szacuje się, Ŝe miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego w 2013 roku dla  
3 osób będzie wynosił ok. 3 200 zł ( czynsz, energia, woda, ścieki, śmieci oraz 
wynagrodzenie opiekunki wraz z pochodnymi płac). Maksymalnie poniesiony koszt  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca będzie wynosił ok. 1050 zł przy załoŜeniu, Ŝe osoba ta będzie 
zwolniona z ponoszenia opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym na podstawie art. 8 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej. 
Dla porównania: przeciętny koszt pobytu w domu pomocy społecznej jaki ponosi gmina na 1 
pensjonariusza wynosi ok. 2200 zł miesięcznie.  
Inni mieszkańcy będą wnosili odpłatność za pobyt w zaleŜności od posiadanych dochodów i 
ustalonej w decyzji odpłatności. Maksymalny próg odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym nie moŜe przekroczyć 100 % rzeczywistych kosztów utrzymania mieszkania 
wraz z usługami opiekuńczymi, w przeliczeniu na 1 mieszkańca czyli ok. 1050 zł miesięcznie 
( gmina w tym przypadku nie dopłaca do utrzymywania umieszczonego mieszkańca).  
Gmina w 2012 r. na opłacenie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej wydała 256 000 
zł. Szacuje się, Ŝe umieszczenie części (5 osób) w mieszkaniach chronionych zamiast  
w domach pomocy społecznej pozwoli na oszczędności sięgające rzędu 132 000 w skali roku. 
 

W związku z powyŜszym koniecznym stało się uregulowanie zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach. 


