
UCHWAŁA NR   ……………… 

RADY POWIATU  WOŁOMIŃSKIEGO  

z dnia   ………………..  2019 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w mieszkaniu chronionym 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 19 pkt 11 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) Rada Powiatu  

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Określa się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym  

prowadzonym przez Powiat Wołomiński. 

2. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym  

jest miesięczny koszt jego utrzymania oraz dochód netto mieszkańca i kryterium 

dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.  

 

§ 2 

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 z wyłączeniem 

wydatków na remonty i zakupy inwestycyjne.  

 

§ 3 

1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.  

2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym  ustala się na czas określony, nie dłuższy 

niż okres jednego roku w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu 

chronionym, uwzględniając jej sytuację życiową i materialną.  

3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się według poniższej tabeli: 

 

Wysokość dochodu w stosunku do kryterium 

dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej  

Wysokość miesięcznej odpłatności w % 

ustalona na podstawie średniego miesięcznego 

kosztu utrzymania mieszkania chronionego  

Poniżej kryterium dochodowego  nieodpłatnie  

Kryterium dochodowe do 150 %   30% 

Kryterium dochodowe w przedziale powyżej 150 

%  do 200%  

50%  

Kryterium dochodowe powyżej 200% 100% 

 

4. Osobę, która wnosi opłatę za swój pobyt w mieszkaniu chronionym można zwolnić na jej 

wniosek częściowo lub całkowicie z wnoszenia tej opłaty, jeżeli wystąpią  w stosunku do 

niej nagłe nieprzewidziane okoliczności, takie jak długotrwałe choroby, bezrobocie, 

niepełnosprawność, uzasadniona trudna sytuacja lub inne zdarzenie losowe.  

5. W przypadku osiągnięcia dochodu netto w wysokości przekraczającej 4 krotność 

kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, miejsce  

w mieszkaniu chronionym nie przysługuje. 

     



§ 4 

1. Wysokość opłaty ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od liczby dni 

pobytu w mieszkaniu chronionym. 

2. Opłata za pobyt wnoszona jest z dołu w terminie do 30  dnia każdego miesiąca wpłacana 

na konto wskazane przez administratora. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Ustawa o pomocy społecznej w art. 97 ust. 5 wprowadza obowiązek określenia w drodze 

uchwały przez Radę Powiatu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w mieszkaniach chronionych, natomiast prowadzenie mieszkań chronionych należy do zadań 

własnych Powiatu z godnie z art. 19 pkt 11. 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające  

do prowadzenia samodzielnego życia, a w szczególności osoby opuszczające pieczę 

zastępczą. 

Młodzież opuszczająca pieczę zastępczą otrzymuje pomoc np. na usamodzielnienie, 

zagospodarowanie się, na kontynuowanie nauki, niestety osoby te często mają problem                   

ze znalezieniem własnego mieszkania. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest dla nich okresem 

przejściowym, w tym czasie młodzież przygotowana jest do dorosłego i odpowiedzialnego 

życia. Na mieszkania chronione zostały przeznaczone lokale znajdujące się w Wołominie przy  

ul. Legionów 85 przy Zespole Szkół. Jest to 6 samodzielnych, jednoosobowych pokoi, 

wyposażonych w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, ze wspólną łazienką oraz 

wspólną kuchnią. W mieszkaniach tych aktualnie może zamieszkiwać 6 osób.  

Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny. Szczegółowe zasady ponoszenia 

odpłatności zawiera niniejsza Uchwała. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodów 

osoby usamodzielnianej. Istotne jest, by odpłatność za korzystanie z mieszkania chronionego 

w znaczący sposób nie obciążała osoby zobowiązanej, w przeciwnym razie niweczyłoby to 

skutki udzielanej pomocy.  Z tych względów zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały. 
Całkowity miesięczny koszt eksploatacji dla osoby zajmującej pokój o wymiarze 18 m² wynosi - 

186,62 zł miesięcznie, a pokoju 15 m² – 135,19 zł miesięcznie.  

Kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art.8 ust.1 pkt 1 oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  

(Dz.U. z 2018 r.  poz. 1358)  aktualnie wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł.           


