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Poz. 3243
UCHWAŁA NR LX/1328/2018
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na terenie miasta Kielce
Na podstawie art. 97 ust 5 w związku z art. 17 ust 1 pkt. 12 art. 53 ust 1-6 oraz art. 90 ust. 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2018 poz.1508) oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018 poz. 994, z późn. zmian.1)) Rada Miasta Kielce uchwala co
następuje:
§ 1. Na terenie gminy Kielce funkcjonują niżej wymienione mieszkania chronione:
1. Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych
2. Lokale aktywizujące dla osób starszych i niepełnosprawnych
3. Lokale aktywizujące dla
wychowanków pieczy zastępczej

osób

niepełnosprawnych

w szczególności

dla

usamodzielnianych

4. Mieszkania chronione treningowe dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia
5. Mieszkania chronione treningowe dla osób usamodzielnianych
6. Mieszkania chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia
7. Mieszkania chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi
8. Mieszkania interwencyjne dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych
9. Mieszkania chronione treningowe dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu
§ 2. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wymienionych
w § 1.: od pkt 1 - 6 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, od pkt 7 9 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość częściowego lub całkowitego
zwolnienia z ponoszenia ustalonej odpłatności
§ 4. Miesięczne koszty pobytu w mieszkaniach chronionych ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr LIV/1206/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz.1349 i poz. 1432
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§ 6. Kryterium dochodowe, o którym mowa w niniejszej Uchwale podlega waloryzacji na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2018 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta
Robert Siejka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/1328/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 września 2018 r.
Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Procentowy dochód na osobę lub osobę
w rodzinie w stosunku do kryterium
ustalonego
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności wyrażona w %
w stosunku do kosztu udzielonej pomocy
Dla osób samotnie
gospodarujących

Dla osób w rodzinie

do 100% Zasady odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% - 130%

30 %

40 %

powyżej 130% - 160%

50 %

60 %

powyżej 160% - 200%

80 %

90 %

powyżej 200%

100 %

100 %

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 3243

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/1328/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 września 2018 r.
Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Procentowy dochód na osobę lub osobę
w rodzinie w stosunku do kryterium
ustalonego
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności wyrażona w %
w stosunku do kosztu udzielonej pomocy
Dla osób samotnie
gospodarujących

Dla osób w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% - 120%

10 %

10 %

powyżej 120% - 140%

15 %

20 %

powyżej 140% - 160%

25 %

30 %

powyżej 160% - 180%

50 %

60 %

powyżej 180% - 200%

80 %

90 %

powyżej 200%

100 %

100 %

