
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/558/2014 

RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

z dnia 31 października 2014 r. 

w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 

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

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt. 12 w związku z art. 53 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.), Rada Miejska w Dębicy uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wchodzącym w skład 

Gminy Miasta Dębica. 

§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Wysokość miesięcznej odpłatności ustala Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy lub też innej upoważnionej przez Burmistrza Miasta Dębica 

do tego osoby w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, uwzględniając jej 

sytuację życiową, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2. 

2. Ustala się następujące zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w zależności od 

posiadanego dochodu na osobę w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. 

Procentowy dochód osoby w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej 

Wysokość opłaty w% od kwoty miesięcznych 

dochodów mieszkańca 

Osoby samotnie 

gospodarujące 
Osoby w rodzinie 

do 100% Bezpłatnie Bezpłatnie 

powyżej 100% do 150% 10% 10% 

powyżej 150% do 200% 20% 20% 

powyżej 200% do 250% 30% 30% 

powyżej 250% do 300% 40% 40% 

powyżej 300% do 350% 50% 50% 

powyżej 350% 70% 70% 

3. Nie ponoszą opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym osoby, których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. W przypadku, gdy pobyt w mieszkaniu nie trwał pełnego miesiąca, osoba zamieszkująca 

zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności proporcjonalnie z uwzględnieniem ilości dni pobytu w mieszkaniu 

chronionym. 
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2. 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. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Dębicy 

 

 

Stanisław Leski 
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