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Poz. 1609
UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnosci za pobyt w mieszkaniach chronionych
prowadzonych na podstawie zlecenia realizacji tego zadania
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.), Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez podmioty, którym Powiat Ostrowiecki zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 25 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwanych dalej ,,mieszkaniami chronionymi”.
§ 2. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym jest płatna miesięcznie na rachunek Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, do 20. dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.
§ 3. Podstawę ustalenia wysokości opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowią:
1) średni miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu chronionym oraz
2) wysokość miesięcznego dochodu mieszkańca w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Przez średni miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu chronionym rozumie się równowartość miesięcznej dotacji celowej otrzymywanej przez podmiot prowadzący mieszkania chronione na każdą osobę korzystającą z mieszkania chronionego, określonej w umowie o realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych.
§ 5. 1. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej, na zasadach określonych w poniższej tabeli:

wysokość miesięcznego dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub osoby w rodzinie w stosunku
do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej
powyżej 100% do 140%
powyżej 140% do 200%
powyżej 200%

wysokość opłaty w stosunku
do średniego miesięcznego kosztu
pobytu w mieszkaniu chronionym
od 3% do 7%
powyżej 7% do 10%
powyżej 10% do 100%

2. W przypadku zmiany wysokości miesięcznego dochodu mieszkańca mającej wpływ na wysokość opłaty
za jego pobyt w mieszkaniu chronionym, opłata ta ulega zmianie poczynając od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zmieniła się wysokość dochodu mieszkańca.
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§ 6. Za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym mieszkaniec ponosi opłatę w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu w tym mieszkaniu w danym miesiącu.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/143/04 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 września
2004r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej Powiatu Ostrowieckiego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Brożyna

