
UCHWAŁA Nr 304/2013 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 26 września 2013r. 

 
zmieniająca uchwałę 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 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645) 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. W uchwale Nr 226/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 maja 2013r.  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach  
chronionych (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2013r. poz.4048) wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) § 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„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 Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jastrowiu.”, 

2) § 4 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Miesięczną odpłatność ustala się w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt                     
w mieszkaniu chronionym z tym, Ŝe odpłatność ta nie moŜe przekraczać 100% kosztów 
utrzymania mieszkania chronionego.” 

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

      
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

w Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
      
 



UZASADNIENIE  
do uchwały  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2013r. zmieniającej uchwałę 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 2004r. o pomocy społecznej  do 
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŜy prowadzenie i zapewnienie miejsc 
w mieszkaniach chronionych. 

Zgodnie z art.53 ust.1-3  ustawy z dnia  12 marca 2004r. 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 przepisów 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 2004r. 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. 

Uchwałą Nr 226/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 maja 2013 r. ustalono 
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym 
gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej i dlatego zasadnym jest, by 
ustalanie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego było dokonywane przez  
Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu. Stąd propozycja 
zmiany zapisu § 2 pkt 3 uchwały zmienianej zawarta w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały. 

Dotychczasowa praktyka kierowania osób do mieszkania chronionego pokazała, Ŝe 
ustalenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, zgodnie z § 4 ust.2 uchwały 
zmienianej, tj. w wysokości 50%  dochodu osoby kierowanej powoduje, Ŝe osobom tym 
pozostaje zbyt mało środków finansowych na pokrycie we własnym zakresie wszystkich 
uzasadnionych potrzeb, jak np. zakupu lekarstw. 

Z tego względu proponuje się zmienić zapis z § 4 ust. 2 uchwały zmieniającej w sposób 
sprecyzowany w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, tzn. bez ustalenia w uchwale sztywnej wysokości 
odpłatności za pobyt w wysokości 50 % dochodów osoby kierowanej jak dotychczas, a jedynie 
pozostawienie maksymalnej wysokości odpłatności, tj. 100% kosztów utrzymania mieszkania 
chronionego, a faktyczna wysokość odpłatności będzie ustalana w uzgodnieniu z osobą 
kierowaną. 

Pierwsza zaproponowana zmiana pozwoli na skoncentrowanie faktycznej realizacji 
uchwały w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu, a druga  umoŜliwi 
uelastycznienie i urealnienie ustalania odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.  

Z tych względów proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.   


