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Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12,  

art. 53 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473), Rada Miejska w Bełchatowie 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.   

§ 2. 1. Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają: 

1) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na 

osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, 

2) koszt pobytu w mieszkaniu chronionym – miesięczny zryczałtowany koszt pobytu w mieszkaniu 

chronionym podzielony przez planowaną liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym, ustalony na dany rok 

kalendarzowy przez podmiot prowadzący mieszkanie. 

2. Podstawę do wyliczenia kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym stanowią miesięczne koszty 

eksploatacji obejmujące opłaty: czynszu, centralnego ogrzewania, zużycia energii elektrycznej, gazu, zimnej 

i ciepłej wody, odprowadzania nieczystości płynnych oraz wywozu odpadów komunalnych. W koszcie pobytu 

nie uwzględniane są opłaty za abonament RTV, telefon, Internet, itp. 

3. Informacja o koszcie pobytu w mieszkaniu chronionym podawana będzie do publicznej wiadomości 

w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń podmiotu prowadzącego 

mieszkanie chronione. 

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się na zasadach określonych w niżej 

przedstawionej tabeli: 

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej 

lub dochodu na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego 
Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w 

mieszkaniu chronionym wyrażona jako procent 

od  kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym  

do 100 % nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150 % do 20 % 

powyżej 150 % do 200 % od 21 % do 40 % 

powyżej 200 % do 250 % od 41 % do 60 % 

powyżej 250 % do 300 % od 61 % do 80 % 

powyżej 300 % do 350 % od 81 % do 99 % 

powyżej 350 %         100 % 

2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

3. W przypadku gdy pobyt w mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 

odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę miesięcznej odpłatności przez 

liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

4. Wpłaty należności, o której mowa w ust. 2 osoba skierowana do mieszkania chronionego dokonuje 

w sposób określony w decyzji administracyjnej. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa. 

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

Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Bełchatowie 

 

Piotr Wysocki 

 

 


