
UCHWAŁA NR XLIII/358/2018
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 
poz. 38, poz. 1428 i poz. 1985) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych utworzonych w ramach 
działania 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego Uchwałą nr 160 Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r (M.P. z 2016 r.poz.1250) zwanych dalej: mieszkania chronione „Za życiem”.

§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym „ Za życiem” jest odpłatny.

2. Ustalenie miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym „Za życiem” następuje na podstawie 
decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Strzelec Opolskich lub działającego z jego upoważnienia 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu 
chronionym.

3. Jeżeli okres korzystania z mieszkania chronionego „Za życiem” w pierwszym miesiącu pobytu nie obejmuje 
pełnego miesiąca opłatę za pobyt ustala się proporcjonalnie do liczby dni faktycznego zamieszkiwania.

4. Odpłatność ustala się na czas określony, nie dłużej niż na okres jednego roku.

§ 3. Podstawą wymiaru odpłatności jest kwota stanowiąca miesięczny koszt utrzymania mieszkania 
chronionego „Za życiem” ustalona corocznie w formie Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich, na wniosek 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym „ Za życiem” jest odpłatny.

2. Osoby/rodziny ponoszą odpłatność na następujących zasadach:

Lp. Dochód osoby/rodziny wyrażony jako %
odpowiedniego kryterium dochodowego

ustalonego zgodnie w art.8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność procentowa w odniesieniu do 
miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu 

chronionym

1 powyżej 100 % do 150 % od 10 % do 15 %
2 powyżej 150 % do 200 % od 16 % do 20 %
3 powyżej 200 % do 250 % od 21 % do 25 %
4 powyżej 250 % do 350 % od 26 % do 35 %
5 powyżej 350 % do 450 % od 36 % do 50 %
6 powyżej 450 % od 51 % do 100%

§ 5. Suma odpłatności wszystkich osób przebywających w mieszkaniu chronionym nie może przekraczać 
miesięcznego kosztu jego utrzymania.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli w określonym czasie mieszkaniec nie może ponieść 
odpłatności nawet w minimalnej wysokości, ustalonej zgodnie z § 4, na wniosek mieszkańca zaopiniowany przez 
pracownika socjalnego OPS, można częściowo lub całkowicie zwolnić mieszkańca z odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym.

§ 7. Osoba, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązana jest do regulowania należnych 
opłat w wysokości oraz terminach określonych w decyzji administracyjnej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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