
 
 

   Projekt                                          

 
UCHWAŁA Nr………………………. 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
 

z dnia…………………… 
 
 

w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych  
i wspieranych  

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o 

samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r., poz. 40 / w związku z art. 53, art. 97 ust 1 i 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn.zm. / 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

u c h w a la 

§ 1 

Przyjąć zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych i wspieranych, 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr III.22.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25.02.2016 roku w sprawie 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

 

 

 

         PREZYDENT MIASTA 
             /-/ Anna Hetman 

 

                                                                                 



 
 

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-
Zdrój    
Nr…………………………………..                 
Z dnia……………………………… 
  

                                                                            

                                                                                                

Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych i wspieranych 

 

§ 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych i wspieranych ustala się za każdy 
miesiąc faktycznego pobytu. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność 
ustalana jest proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 2. 1. Średni miesięczny koszt pobytu ustala Dyrektor Ośrodka Pomocy w Jastrzębiu-Zdroju w 
zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 marca każdego roku w oparciu o kwotę rocznych kosztów 
działalności danego mieszkania chronionego treningowego i wspieranego. Do średniego miesięcznego 
kosztu pobytu nie wlicza się abonamentu RTV, usługi dorabiania kluczy, remontów, napraw, 
inwestycji, zakupu wyposażenia, ubezpieczenia mieszkania, wynagrodzeń opiekunów mieszkania. 
Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę kosztów na działalność mieszkania chronionego 
treningowego i wspieranego, wynikającą z kosztów utrzymania podopiecznych z roku poprzedniego, 
powiększoną  
o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok, podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy 
funkcjonowania mieszkania chronionego treningowego i wspieranego w roku poprzednim. 
Do chwili wydania nowego zarządzenia przez Dyrektora Ośrodka Pomocy w Jastrzębiu-Zdroju 
obowiązuje koszt pobytu w danych mieszkaniach z roku poprzedniego. 
2. Koszt pobytu dla nowo utworzonego mieszkania chronionego treningowego i wspieranego  
w pierwszym roku jego funkcjonowania ustala się na podstawie przyjętego planu finansowego dla 
danego mieszkania na bieżący rok kalendarzowy, dzieląc kwotę planu przez liczbę miejsc oraz przez 
liczbę miesięcy funkcjonowania mieszkania w pierwszym roku. 
 
§ 3. Osoby, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 
ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:    

 

 

 

 

 



 
 

Lp. 
Dochód osoby/rodziny według kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ustawy o 
pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt       
w mieszkaniach chronionych 
treningowych i wspieranych w %  

1  Powyżej 100% do 150% 20% 

2 Powyżej 150% do 200% 30% 

3 Powyżej 200% do 250% 50% 

4 Powyżej 250% 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UZASADNIENIE 

Mieszkanie chronione jest jedną z form pomocy społecznej. To świadczenie niepieniężne w 
postaci lokalu mieszkalnego, mające zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do 
prowadzenia samodzielnego życia rodzinnego, społecznego i zawodowego oraz dające możliwość 
wyjścia z sytuacji kryzysowej. Powyższa forma pomocy społecznej umożliwia osobom, które 
wymagają częściowego wsparcia, tj. osobom przebywającym w mieszkaniu chronionym: z jednej 
strony naukę samodzielności w naturalnych warunkach, a z drugiej – otrzymanie niezbędnego 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Z pobytu w 
mieszkaniach mogą korzystać osoby, które ze względu na opuszczenie pieczy zastępczej, 
niepełnosprawność czy zdarzenie kryzysowe będą wymagały wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. Wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków połączone z treningiem 
umiejętności społecznych może pozwolić osobom na częściowe lub całkowite usamodzielnienie. 
Mieszkanie chronione jest alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy, przeznaczonych dla osób, 
które ze względu na szczególną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w 
codziennym życiu. 

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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. Odpłatność za pobyt w 
mieszkaniu chronionym będzie ponoszona zgodnie z ustalonymi w niniejszej uchwale zasadami i 
pozwala określić średni miesięczny koszt utrzymania osoby.  

Kontrola Wojewody przeprowadzona w grudniu 2022 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Jastrzębiu- Zdroju zarekomendowała uszczegółowienie kryterium dochodowego. 

Biorąc pod uwagę ww. uzasadnienie, podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
       /-/ Monika Konieczny 


