
  

UCHWAŁA NR V/41/15 

RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE 

z dnia  27 marca 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej organizowania i prowadzenia mieszkań  

chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 ust. 1 i ust. 3, art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015r. poz. 163 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U z 2012r., poz. 305) 

Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr II/20/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie organizowa-

nia i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronio-

nych wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Odpłatność za pobyt nie obejmuje kosztów wyżywienia i eksploatacji mieszkania, w tym: 

a) energii elektrycznej wg wskazań licznika, 

b) wody zimnej i ciepłej oraz ścieków wg wskazań licznika, 

c) ogrzewania, 

d) wywozu  nieczystości, 

e) innych opłat, takich jak abonament RTV, antena, telefon, internet  itp.”. 

2. W Załączniku do uchwały w pkt. „V. Zasady odpłatności” ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Ośrodka Pomocy Społecznej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Jędrzejowie  

 

mgr Maria Barańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 kwietnia 2015 r.

Poz. 1164
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