UCHWAŁA NR XXXV/295/14
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym

(

Dz. U. z 2013r., poz. 594, Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2013r., poz.1318), art. 97 ust.5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt.
12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182, Dz. U. z 2013r,poz. 509. ) Rada Miasta
Działdowo uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie.
2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, do prowadzenia
samodzielnego życia. Pobyt w mieszkaniu chronionym ma zapewnić warunki funkcjonowania osoby w środowisku i integrację
ze społecznością lokalną.
§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem czasowym i odpłatnym.
2. Odpłatność obejmuje dany miesiąc kalendarzowy i jest naliczana proporcjonalnie do okresu pobytu osoby skierowanej
do mieszkania chronionego.
§ 3. 1. Podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest kwota rocznych wydatków na utrzymanie
danego mieszkania chronionego, bez wydatków inwestycyjnych, ustalona w oparciu o koszty ogrzewania podzielona przez
liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym i przez liczbę miesięcy funkcjonowania mieszkania chronionego w danym roku
kalendarzowym. W przypadku mieszkania chronionego, które rozpoczęło swoją działalność , kwotę tą ustala się w oparciu
o wydatki za dany okres.
2. Kwota ta jest ustalana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie Zarządzenia każdego roku, do
dnia 31 marca i obowiązuje od następnego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu , w którym Zarządzenie zostało wydane
3. Ponadto każdy mieszkaniec ponosi proporcjonalnie opłatę za zużycie gazu, wody, energii w oparciu o wystawione
rachunki lub faktury.
§ 4. 1. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z następującą tabelą, z zastrzeżeniem ust. 2
Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Procent miesięcznego kosztu utrzymania 1 osoby
w mieszkaniu chronionym

do 100%

0%

powyżej 100% do 150%

50%

powyżej 150% do 200%

75%

powyżej 200%

100%

2. Ostateczna wysokość odpłatności o której mowa w §3ust. 1 jest indywidualnie uzgadniana z osobą ubiegającą się
o skierowanie przy uwzględnieniu jej indywidualnej sytuacji oraz liczby osób przebywających w mieszkaniu chronionym, przy
czym odpłatność ta może być podwyższona lub obniżona nie więcej niż o 25%
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Rady
Marian Odachowski
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