
UCHWAŁA NR XLIV/277/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz 
określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U z 2021 r. 
poz.1876 ze zm. ) uchwala się, co następuje : 

§ 1.  

W uchwale nr XXXIII/214/21 Rady Gminy w Będzinie  z dnia 25 marca 2021r.  w sprawie utworzenia 
mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 
chronionym wspieranym zmienia się w następujący sposób 

§ 4.  

 §4.uchwały  otrzymuje brzmienie „opłatę za pobyt  w mieszkaniu chronionym wspieranym ponoszą osoby 
samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie, których dochód przekracza 200% kryterium dochodowego, 
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.” • punkt 8 załącznika do uchwały w ten sposób, że 
otrzymuje on brzmienie: „Osoby nie ponoszą opłat za pobyt i wsparcie w mieszkaniu chronionym wspieranym 
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 200% 
kryterium dochodowego,  o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej”. • punkt 9 załącznika do 
uchwały w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „1) Opłatę za wsparcie w mieszkaniu chronionym 
wspieranym ustala Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie z osobą lub rodziną kierowanego, 
uwzględniając rodzaj i zakres świadczonego wsparcia.” • punkt 11 załącznika do uchwały w ten sposób, że 
otrzymuje on brzmienie: „1. W przypadku gdy osoba skierowana zajmuje mieszkanie niepełny miesiąc 
odpłatność stanowi iloczyn pełnej dziennej kwoty za pobyt , o której mowa  w punkcie 9 załącznika i ilości dni 
pobytu oraz wskaźnik odpłatności określony w % o którym mowa w punkcie 15 załącznika do uchwały. • punkt 
12 załącznika do uchwały w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Ze względu na niezbędne wydatki 
w związku z trudną sytuacją zdrowotną lub okoliczności skutkujące koniecznością regulowania zobowiązań, 
które mają znaczący wpływ na możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osoby kierowanej 
do mieszkania chronionego wspieranego, a także członków jej rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe, odpłatność może być ustalona w wysokości niższej niż określona na zasadach wskazanych powyżej, 
albo może nastąpić całkowite zwolnienie z opłaty.” • Punkt 13 załącznika do uchwały w ten sposób, że 
otrzymuje on brzmienie: „Przesłanką obniżenia odpłatności lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, poza 
okolicznościami wskazanymi w punkcie 12, może być również: 

a) poniesienie znaczącej straty materialnej w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, wpływającej 
na obecną sytuację życiową osoby kierowanej do mieszkania chronionego wspieranego, a także członków jej 
rodziny,  o których mowa w punkcie 12, 

b) wystąpienie innych uzasadnionych przesłanek dotyczących sytuacji życiowych i losowych, w szczególności 
związanych z procesem reintegracji społecznej, zawodowej lub mieszkaniowej osób lub rodzin. •
 Punkt 14 załącznika do uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Obniżenie bądź całkowite zwolnienie 
z odpłatności następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.” • Punkt 15 załącznika do 
uchwały, który otrzymuje brzmienie: Dochód osoby samotnie gospodarującej/dochód osoby w rodzinie wg 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej % dochodu 
stanowiący wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 

Dochód osoby samotnie gospodarującej/dochód osoby w rodzinie wg 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej 

% dochodu stanowiący wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w 

mieszkaniu chronionym wspieranym 

Do 200% Nieodpłatnie 
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Powyżej 200% do 250% 3% 
Powyżej 250% do 350% 5% 
Powyżej 350% 7% 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej uchwała określa 
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt  
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, funkcjonujących na terenie gminy Będzino. 
Doświadczenia powstałe w związku z funkcjonowaniem mieszkania chronionego wspieranego, które jest 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,  
w szczególności osób niepełnosprawnych fizycznie lub osób z zaburzeniami psychicznymi, czy też osób w 
podeszłym wieku lub przewlekle chorych i ma na celu zapewnienie usług bytowych oraz pomocy w 
wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu 
utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości, pokazują, 
że koniecznym jest wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych przy ustalaniu odpłatności za pobyt w 
mieszkaniu chronionym wspieranym, które będą bardziej dostępne dla osób kierowanych i mniej 
czasochłonne. Jednocześnie zasadnym okazało się wprowadzenie mechanizmów umożliwiających obniżenie 
odpłatności luz całkowite z niej zwolnienie w przypadku zaistnienia szczególnych sytuacji życiowych u 
osób kierowanych określonych w treści punktu 12 i 13 załącznika do uchwały. 
Nadto koniecznym stało się zmodyfikowanie oczywistej omyłki pisarskiej powstałej w punkcie 15 
załącznika w tabeli dotyczącej odpłatności po przekroczeniu 350% kryterium dochodowego a także 
zaaktualizowanie progów kryterium dochodowego i procentu odpłatności do zmian wywołanych 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 1296, które 
wchodzi w życie z dniem 1.01.2022r.   
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7907D322-E4EF-4611-AE8F-B67251CEBCD1. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 4
	Paragraf 4 Litera a
	Paragraf 4 Litera b

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

