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UCHWAŁA NR LXVIII/....../23 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 29 marca 2023 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym znajdującym się na 
terenie miasta Kościerzyna. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę bazową miesięcznej odpłatności w mieszkaniu chronionym w wysokości 
500,00 zł. 

2. Wysokość odpłatności w mieszkaniu chronionym za niepełny miesiąc ponosi się proporcjonalnie do 
liczby dni faktycznego pobytu w mieszkaniu chronionym w danym miesiącu kalendarzowym. 

§ 3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób, których dochód przekracza kryterium 
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, ustala się następująco: 

Maksymalny % stawki bazowej odpłatności za 
pobyt w mieszkaniu chronionym 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie w stosunku do 

kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1, pkt 1 

 lub pkt 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony 
w % 

dla osób samotnie 
gospodarujących dla osób w rodzinie 

Powyżej 100% do 150% 10% 30% 
Powyżej 150% do 200% 20% 40% 
Powyżej 200% do 300% 40% 60% 
Powyżej 300% do 400% 60% 80% 
Powyżej 400% do 600% 80% 90% 
Powyżej 600% do 800% 90% 100% 

Powyżej 800% 100% 100% 

§ 4. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym wnoszona jest przez mieszkańca miesięcznie 
z dołu w terminie  do 10 dnia następnego miesiąca. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie 

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym. 

Ustawodawca  powierzył radzie gminy kompetencje do stanowienia w drodze uchwały o szczegółowych 
zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 2268 z późn. zm.) 
Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić maksymalną wysokość odpłatności 
z uwzględnieniem możliwości finansowych osób zobowiązanych do jej wnoszenia oraz przyznanego jej 
zakresu usług. 

Ze względu na powyższe podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 
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