
UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚWIDNICY 

NR XXIX/231/2009 

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

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 samorzą-

dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz 

art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 

Określa się szczegółowe zasady ponoszenia przez usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuń-
czo-wychowawczych i rodzin zastępczych odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 

§ 2 

1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. 
2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest zgodnie z tabelą, z zastrzeżeniem ust. 3, 
 

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo 

osoby w rodzinie w % według kryterium docho-

dowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wskaźnik odpłatności w % 

liczony od dochodu osoby 

do 100% 0% 

powyżej 100%−do 120% 10% 

powyżej 120%−do 140% 15% 

powyżej 140%−do 160% 20% 

Powyżej 160% 25% 

 
Dochód osoby przebywającej w mieszkaniu chronionym po wniesieniu opłaty nie może być niższy 
od 100% kryterium dochodowego osoby ustalonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej. 

§ 3 

1. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy w Świdnicy po uzgodnieniu z osobą kierowaną. 

2. Miesięczna odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym jest uiszczana z góry do 15 dnia każdego 
miesiąca.  

3. Za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym ponosi się odpłatność w wysokości propor-
cjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu. 

4. Suma miesięcznych odpłatności osób przebywających w mieszkaniu chronionym nie może być wyż-
sza od rzeczywistych kosztów eksploatacji mieszkania chronionego. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5 

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