
OBWIESZCZENIE NR 1
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IV/36/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 18 
lutego 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach 

chronionych 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zmianami) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr IV/36/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego 
z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
w mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. Nr 36 poz. 778) uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych: 

1. Uchwałą Nr XXV/257/2012 z dnia 22 października 2012 r. (niepublikowana) 

2. Uchwałą Nr XXVI/267/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 586) 

3. Uchwałą nr XXX/291/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. ((Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z.2013 poz.968) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Leszek Szczybyło
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Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1 

Rady Powiatu Jarosławskiego 

z dnia 12 lutego 2014 r. 

Uchwała Nr IV/36/2011 
Rady Powiatu Jarosławskiego 

z dnia 18 lutego 2011 r. 
(tekst jednolity) 

w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach 
chronionych 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)1, art. 19 pkt 11, art. 53, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)2 oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 
1172)3

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się szczegółowe zasady organizacji i ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych na terenie 
powiatu jarosławskiego. 

§ 2. 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką 
specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającą całodobową 
opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze 
społecznością lokalną. 

§ 3. 

Powyższe zasady stosuje się zgodnie z art. 53 ustawy oz dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)4 do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 
niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają 
usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze, zakłady dla nieletnich, a także cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 

§ 4. 

Pobyt w mieszkaniu chronionym przysługuje osobom dla których powiatem właściwym miejscowo jest powiat 
jarosławski. 

§ 5. 

Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej kierującej poprzedzonej 
rodzinnym wywiadem środowiskowym w której określony będzie również okres pobytu. 
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§ 6. 

Osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym ma obowiązek stosować się do wewnętrznego regulaminu 
organizacyjnego obowiązującego w mieszkaniu. 

§ 7. 

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Miesięczną odpłatność ustala się w zależności od dochodu 
mieszkańca, w uzgodnieniu z osobą którą przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszej uchwale. 

§ 8. 

Opłat nie ponoszą osoby, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ustalonego zgodnie 
z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

§ 95. 

Ustala się odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Dochód mieszkańca względem kryterium dochodowego określonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej 

Wysokość 
odpłatności w % 

do 100% 0% 

powyżej 100% do 200% 7% 

powyżej 200% do 300% 15% 

powyżej 300% 20% 

§ 10. 

Skierowanie i opłata ustalane są decyzją administracyjną wydawaną przez Starostę Jarosławskiego lub osobę 
działającą z jego upoważnienia. 

§ 11. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego. 

§ 12. 

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

Przypisy: 

1) zmieniony w związku z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) 

1) zmieniony w związku z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182) 

3) zmieniony w związku z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 117 ) 

4) zmieniony w związku z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182) 
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5) § 9: 

- zmieniony przez §1 uchwały nr XXV/257/2012 z dnia 22 października 2012 r. (niepublikowana) 

- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXVI/267/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 
z 2013 r. poz. 586)  zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 lutego 2013 r. 

- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXX/291/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 
z 2013 r. poz. 968)  zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 marca 2013 r. 
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