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UCHWAŁA NR 	 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	 2017r 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. I , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1769, poz. 38) uchwała się  co następuje: 

Określa się  szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wchodzącym 
w skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 

1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Wysokość  miesięcznej odpłatności ustała Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt 
w mieszkaniu 	chronionym, 	uwzględniając 	jej 	sytuację 	życiową, 	zgodnie 
z warunkami określonymi w ust. 2. 

Ustała się  następująće zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w zależności od posiadanego 
dochodu na osobę  w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. 

Procentowy dochód osoby w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej 

Wysokość  odpłatności w % w stosunku do kosztów 
miesięcznego utrzymania mieszkania chronionego 

do 100 % nieodpłatnie 
powyj 100 % do I 50 % do 10 % 
powyZęj 150% do 200% powyj 10% do 20% 
powyżej 200% do 250% powyżej 20% do 30% 
powy_Zgj 250 % do 300 % powyj 30 % do 50 % 
powyżej 300% do 350% powyżej 50% do 80% 

powyj 350 % 100% 

Nie ponoszą  opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym osoby, których dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą  o pomocy społecznej. 

1. W przypadku gdy pobyt w mieszkaniu nie trwał  pełnego miesiąca osoba zamieszkująca zobowiązana 
jest 	do 	ponoszenia 	odpłatności 	proporcjonalnie 	z uwzględnieniem 	ilości 	dni 	pobytu 
w mieszkaniu chronionym. 

2. Miesięczne opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wnoszone są  przez osoby zobowiązane na podany 
rachunek 	bankowy, 	w terminie 	wskazanym 	w decyzji 	w sprawie 	odpłatności 	za 	pobyt 
w mieszkaniu chronionym. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
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Uzasadnienie 

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym następuje z uwagi na dostosowanie regulacji do aktualnych przepisów prawa. Zmiany te wynikają  
bezpośrednio z.art. 87 ust. I oraz art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej (tj.: Dz.U. 
Z 2017 r. poz. 1769). Zgodnie z treścią  ust. 5 „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". Ponadto ust. 1 WW. artykułu wyraźnie wskazuje, iż  „Opłatę  za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą, kierowaną, 
uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą  opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego". Obecnie przepisy ustawy o pomocy 
społecznej traktują  mieszkanie chronione wyłącznie jako formę  pomocy społecznej (art. 53 ust. 2 u.o.p.s.). 
Ponieważ  nie ma obecnie przepisu, który pozwalałby na wprowadzenie regulacji odnośnie funkcjonowania 
mieszkań  chronionych, a aktualne stanowisko nadzoru prawnego, a także wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 
11.04.2014 r., sygn. akt IV SA/Wr 629/13 wyraźnie wskazuje, że rady gmin nie mają  norm kompetencyjnych 
upoważniających je do wydawania przepisów w zakresie organizacji mieszkań  chronionych. 

W związku z czym przewiduje się, że mieszkania chronione prowadzone będą  w zasobie komunalnym miasta 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Natomiast kwestie związane z kierowaniem do mieszkania 
chronionego, pobytem w mieszkaniu oraz rodzajem i zakresem wsparcia reguluje Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań  chronionych. 
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