
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/522/2020 
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12, 
art. 53 oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1876, z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r. poz. 822) Rada Miejska w Starym Sączu 
uchwala co następuje: 

§ 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
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Andrzej Stawiarski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 8563



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/522/2020 
Rady Miejskiej w Starym Sączu 
z dnia 22 grudnia 2020 roku 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

1. Przyznanie świadczenia w formie wsparcia w, a także ustalenie wysokości odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 

2. Wydanie decyzji, o której mowa w pkt 1 poprzedzone jest sporządzeniem rodzinnego wywiadu 
środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym 
Sączu. 

3. Szczegółowe zasady korzystania z mieszkania określi umowa między kierownikiem Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starym Sączu, a osobą kierowaną do mieszkania lub przedstawicielem tej osoby. 

4. Pobyt w mieszkaniu przyznawany jest na czas określony, w przypadkach opisanych w ustawie o pomocy 
społecznej istnieje możliwość przedłużenia pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym na czas 
nieokreślony. 

5. Po zakończeniu pobytu w mieszkaniu Gmina Stary Sącz nie ma obowiązku zapewnienia lokalu 
mieszkalnego. 

6. Odpłatność miesięczna za pobyt i wsparcie w mieszkaniu ustala się następująco: 

᠆ jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie: 

a) nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, osoba 
kierowana nie ponosi opłat, 

b) przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, osoba kierowana 
ponosi opłatę w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a osiąganym dochodem (osoby 
samotnie gospodarującej lub odpowiednio dochodem na osobę w rodzinie), 

c) odpłatność wyliczona na podstawie lit. b nie może przekraczać 500 zł. 

7. Opłata za pobyt w mieszkaniu ponoszona jest w okresach miesięcznych, poczynając od miesiąca 
zamieszkania osoby w mieszkaniu chronionym treningowym. Opłatę za miesiąc poprzedni należy wnieść do 
15 dnia kolejnego miesiąca. 

8. W przypadku, gdy osoba zajmuje mieszkanie niepełny miesiąc, odpłatność ustala się dzieląc pełną kwotę 
odpłatności przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu w mieszkaniu. 

9. Opłata za pobyt w mieszkaniu obejmuje: 

a) koszty związane z utrzymaniem i korzystaniem z mieszkania takie jak: woda, ścieki, energia elektryczna, gaz 
oraz bieżąca konserwacja lokalu i jego wyposażenia. 

b) koszty świadczonego wsparcia w mieszkaniu chronionym. 

10. Opłata za pobyt w mieszkaniu nie obejmuje: 

᠆ kosztów wyżywienia, odzieży, odbioru odpadów komunalnych, innych opłat takich jak abonament RTV, 
antena, telefon, internet, 
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᠆ kosztów wynikających z codziennej eksploatacji mieszkania (np. wymiana zużytych sztucy, zastawy 
stołowej, żarówek, pościeli itp.). 
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