
UCHWAŁA NR XLVII/347/2017
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

z dnia 15 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. –Dz.U. z 2016r. 
poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.- Dz.U. 
z 2016r., poz.930 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym działającym 
w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kętrzyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu w Kętrzynie

Łukasz Jakub Wiśniewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1430



 

Załącznik 

        do Uchwały Nr XLVII/347/2017 

         Rady Powiatu w Kętrzynie 

         z dnia 15 marca 2017 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI 

ZA POBYT W MIESZKANIU CHRONIONYM 

 

 

§ 1. 1. Podstawą ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest miesięczny koszt utrzymania 

mieszkania, ustalany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, corocznie na 

dzień 31 stycznia. 

2. Przy ustalaniu wysokości miesięcznej odpłatności uwzględnia się koszty użycia energii elektrycznej, zużycia 

wody, odbioru nieczystości stałych i płynnych, dostawy energii cieplnej oraz inne opłaty stałe wynikające  

z tytułu użytkowania mieszkania chronionego.  

3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kętrzynie, w uzgodnieniu z osobą kierowaną biorąc pod uwagę jej sytuację życiową i materialną oraz 

przyznany zakres usług.  

 

§ 2. 1. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszona jest w okresach miesięcznych, poczynając od 

miesiąca zamieszkania osoby w mieszkaniu chronionym.  

2. Odpłatność za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszona jest proporcjonalnie do ilości 

dni pobytu osoby w mieszkaniu chronionym w danym miesiącu.  

3. Osoba kierowana uiszcza odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, zgodnie z wydaną decyzją 

administracyjną oraz z kontraktem zawartym z osobą kierowaną, określającym warunki pobytu w mieszkaniu 

chronionym oraz formę i terminy wnoszenia odpłatności za pobyt.  

 

§ 3. 1. Osoba kierowana nie ponosi odpłatności, jeżeli jej dochód jako osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w jej rodzinie nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 

2. W sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego osoba zamieszkująca w mieszkaniu chronionym ponosi 

część kosztów utrzymania mieszkania proporcjonalnie do ilości użytkowników mieszkania chronionego. 
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