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UCHWAŁA Nr …………./2022 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ……………2022 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniach 

chronionych treningowych utworzonych na terenie  Powiatu Wągrowieckiego  

 

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

Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 140 ust.1 pkt. 2a, art. 180 pkt.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 447 ze zmian.), art.19 

pkt.11, art. 53, art.90 ust. 3 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zmian.), w związku z  rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej  z dnia 26 kwietnia  2018 roku w sprawie mieszkań chronionych ( Dz.U. z 2018 r. 

poz. 822 z późn. zmian.) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

treningowych utworzonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego, stanowiące załącznik do niniejszej  

uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVIII/202/2013 2012 z dnia 24 kwiet-

nia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych  zasad ponoszenia  odpłatności  za pobyt w 

mieszkaniach  chronionych na terenie  Powiatu Wągrowieckiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. 

poz. 3910). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego i Dyrektorowi Powiato-

wego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu . 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.  

 

 

Przewodnicząca  

        Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

        ..................................................... 

             / Małgorzata Osuch / 

                         



Załącznik do Uchwały Nr ………………                                                                                                                                                

Rady Powiatu Wągrowiecki ego z dnia       września 

2022 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniach chro-

nionych treningowych utworzonych na terenie  Powiatu 

Wągrowieckiego  

 

 

  

Szczegółowe zasady ponoszenia  odpłatności za  pobyt w mieszkaniach chronionych  treningo-

wych  utworzonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego 

§ 1. Załącznik określa  zasady ponoszenia  odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, o któ-

rych mowa  w art.53 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, prowadzonych w Po-

wiecie Wągrowieckim  przez  jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Mieszkania chronione są formą  pomocy społecznej przygotowującą, pod opieką specjalistów, 

osoby tam przebywające  do prowadzenia  samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w co-

dziennym funkcjonowaniu.                                                                                                                                                                                        

2.  W mieszkaniu chronionym  treningowym  zapewnia się usługi bytowe  oraz naukę, rozwijanie lub 

utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie  samoobsługi, pełnienia ról społecznych  w inte-

gracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. 

§ 3.1. Mieszkania chronione  treningowe w Powiecie Wągrowieckim znajdujące się  :  

1) w Wągrowcu przy ulicy Klasztornej  17/2 – 3 osobowe/ dwupokojowe o powierzchni całko-

witej  73,9 m2; 

2) w Wągrowcu przy ul. Klasztornej 17/1- 1 osobowe / kawalerka  o powierzchni całkowitej  

24,23 m2 

prowadzone są  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu  w szczególności  dla peł-

noletnich, usamodzielnianych wychowanków  rodzinnej oraz instytucjonalnej  pieczy zastępczej, któ-

rzy wskazali Powiat Wągrowiecki jako miejsce osiedlenia się. 

2. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem odpłatnym dla  osób, których  dochód przekracza 

kryterium dochodowe.  

3. Wysokość odpłatności za pobyt  w mieszkaniu chronionym ustala się uwzględniając sytuację do-

chodową mieszkańca, zgodnie z warunkami określonymi w § 5 , w uzgodnieniu  z mieszkańcem, na 

czas określony, nie dłuższy niż okres jednego roku. 

4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek mieszkańca istnieje możliwość  całkowi-

tego lub częściowego  zwolnienia  z ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu  chronionym, 

zwłaszcza z powodu długotrwałej choroby, zdarzenia losowego lub zaistnienia innych okoliczności 

uzasadniających  zwolnienie.  



§ 4.1.  Podstawą  do ustalenia  odpłatności  za pobyt jest kwota miesięcznych kosztów eksploatacji  

mieszkania chronionego treningowego, która obejmuje koszty ryczałtu , opłatę za zużytą wodę, od-

prowadzenie nieczystości płynnych i stałych, opłatę za energię elektryczną oraz  abonament TV. 

2. Koszty  przypadające na jednego mieszkańca  oblicza się  jako iloraz kosztów utrzymania mieszka-

nia i maksymalnej liczby mieszkańców, dla których  przeznaczone jest mieszkanie chronione i stano-

wi proporcjonalną  część ponoszonych  kosztów eksploatacyjnych. 

3. Opłata za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym naliczana jest  w wysokości  propor-

cjonalnej  do długości pobytu. 

4. Należność z tytułu odpłatności  za pobyt w mieszkaniu  chronionym podlega  egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 5.1. Odpłatność za pobyt  w mieszkaniu chronionym  ustala  się na podstawie poniższej tabeli: 

Procentowy dochód osoby, której przyznano prawo do mieszkania chronionego 

treningowego wg kryterium dochodowego określonego w  ustawie o pomocy spo-

łecznej  

Procentowa wysokość 

odpłatności  

do 100% kryterium dochodowego  nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego 10% 

powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego  25% 

powyżej 200% do 250% kryterium dochodowego  50% 

powyżej 250% do 300% kryterium dochodowego 75% 

powyżej 300% kryterium  dochodowego  100% 

2. Ustalenie odpłatności  za pobyt w  mieszkaniu chronionym treningowym następuje w decyzji ad-

ministracyjnej o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym w 

wydanej przez Starostę Wągrowieckiego lub osobę upoważnioną.  

§ 6. Wsparcie świadczone poprzez mieszkanie chronione  nie stanowi  zaspokojenia potrzeb mieszka-

niowych osób lub rodzin.                                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Na podstawie dyspozycji art.97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Rada 

Powiatu Wągrowieckiego, w drodze uchwały  ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez powiatowe jed-

nostki pomocy społecznej. 

Zasady przyjęte przez Radę Powiatu Wągrowieckiego nie są sprzeczne z określonymi w ustawie o 

pomocy  społecznej i uwzględniają  w szczególności następuje  generalne zasady: 

1. Wysokość  opłaty ponoszonej  za pobyt  w mieszkaniach chronionych treningowych ustalana jest  

przez podmiot  kierujący jednostką  organizacyjną pomocy społecznej prowadzącą mieszkanie w 

uzgodnieniu z osobą  kierowaną; 

2. Opłata nie może  być ustalona, jeżeli dochód osoby kierowanej do tej formy wsparcia nie przekra-

cza kryterium dochodowego  określonego w ustawie o pomocy społecznej; 

3. Wysokość  opłaty, ze względu na  nakaz uwzględniania  sytuacji osobistej kierowanych do miesz-

kań chronionych nie musi być równa  kosztom utrzymania mieszkań chronionych. 

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia od-

płatności za pobyt  w mieszkaniach chronionych treningowych utworzonych na terenie  Powiatu Wą-

growieckiego zawiera  przepisy prawa miejscowego.  

 


