
UCHWAŁA NR LIV/575/2018
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach  chronionych, 
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach  chronionych, 
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

§ 2. 1. Pobyt osoby skierowanej do mieszkania chronionego jest odpłatny, za wyjątkiem osób, których 
dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

2. Wysokość miesięcznej odpłatności i okres pobytu ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdańskim w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu 
chronionym, uwzględniając jej sytuację życiową, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3.

3. Opłatę za pobyt ustala się w okresach miesięcznych według stawek określonych w poniższej tabeli.

Dochód osoby lub rodziny w % stosunku
do kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Procent miesięcznej opłaty za pobyt
w mieszkaniu chronionym za osobę

powyżej 100% do 150% 30%
powyżej 150% do 200% 50%
powyżej 200% do 300% 70%

powyżej 300% 100%

§ 3. 1. Miesięczny koszt pobytu osoby w mieszkaniu chronionym ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w oparciu o średniomiesięczne koszty utrzymania lokalu 
przeznaczonego na mieszkanie chronione, podzielone przez liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym.W 
2018 roku koszt pobytu ustala się na podstawie danych szacunkowych.

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w mieszkaniu chronionym.

3. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości 
dni pobytu w danym miesiącu.

§ 4. 1. 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.

2. Opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowią dochód Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

§ 5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ustala regulamin pobytu 
w mieszkaniu chronionym, w którym określa w szczególności: liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym, jego 
przeznaczenie, zakres usług, z których może korzystać mieszkaniec, podstawowe zasady regulujące porządek 
domowy, oraz obowiązki i prawa mieszkańca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2017 r. poz. 1985, z 2018 r. 

poz. 650 i 700.



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta  
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769 z późn. zm.) 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. W indywidualnych sprawach zgodnie z art. 97 ust. 1 w/wym. ustawy
oraz na podstawie podjętej uchwały opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany
zakres usług. Ustawowo zwolnione z ponoszenia opłat są osoby i rodziny, których dochód nie
przekracza kwoty kryterium dochodowego tj. aktualnie odpowiednio dla osoby samotnie
gospodarującej 634 zł i osoby w rodzinie 514 zł.
Szacuje się, że miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w mieszkaniu przy ul. Kościuszki w
Starogardzie Gdańskim wyniesie ok. 450 złotych. Wpływy z tytułu opłat wniesionych przez
mieszkańca stanowią dochód gminy.
Skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym oraz odpłatność za pobyt ustala
się w drodze decyzji administracyjnej.
Organizację oraz zasady funkcjonowania mieszkania chronionego określa regulamin.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod
opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.
Planuje się, że mieszkanie chronione zasiedlone będzie przez 4 osoby.

W związku z utworzeniem mieszkania chronionego podjęcie uchwały o szczegółowych zasadach
ponoszenia odpłatności za pobyt jest konieczne.




