UCHWAŁA NR VIII/62/2011
RADY POWIATU ŚWIDNICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr
42, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie pomocy społecznej ( Dz.
U. z 2008 Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIX/231/2009 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, § 2 otrzymuje brzmienie:
,, § 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.
2. Osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest zobowiązana do ponoszenia kosztów
utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów, zgodne z tabelą, z zastrzeżeniem ust. 6.
Wysokość miesięcznej odpłatności w % ustalona od średniego
Procentowy dochód osoby usamodzielnianej według kryterium
miesięcznego kosztu utrzymania osoby w mieszkaniu chronionym za rok
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
poprzedni
do 100%

0%

powyżej 100 % do 130%

10%

powyżej 130 % do 160%

20%

powyżej 160 % do 190%

30%

powyżej 190 % do 220%

40%

powyżej 220 % do 250%

50%

powyżej 250% do 280 %

60%

Powyżej 280 %

100%

3. Przez średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego rozumie się opłaty związane z czynszem
oraz opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości i inne koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na
liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym, z wyłączeniem wydatków na remonty i zakupy inwestycyjne.
4. Jako podstawę tych kosztów przyjmuje się wydatki poniesione w roku kalendarzowym poprzedzającym
wydanie decyzji administracyjnej o odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
5. Podstawą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego w 2011 r. są wydatki
poniesione w 2010 r. na utrzymanie mieszkania chronionego zlokalizowanego w Świdnicy.
6. Ustalona w danym roku odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym obowiązuje do 31 stycznia
następnego roku kalendarzowego.
7. Dochód osoby usamodzielnianej przebywającej w mieszkaniu chronionym po wniesieniu opłaty nie może
być niższy od 100 % kryterium dochodowego ustalonego a podstawie ustawy o pomocy społecznej.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacjach losowych, lub gdy osoba
usamodzielniana ponosi znaczne wydatki związane z kontynuowaniem nauki lub leczeniem, a z analizy jej
dochodu wynika brak możliwości uiszczania opłaty w wysokości określonej w ust. 2, osoba ta na swój wniosek lub
na wniosek pracownika socjalnego może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniu chronionym.
9. Całkowite lub częściowe zwolnienie może być udzielane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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