Uchwała Nr XXV/246/2020
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
treningowych
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz.1507 ze zm.) oraz zgodnie § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 30 kwietnia 2018r w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018r.,
poz. 822 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
treningowych.
§ 2. 1. Podstawą do ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych treningowych jest kwota średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania
chronionego, która obejmuje zużycie wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków,
wywóz nieczystości, czynsz oraz gaz.
2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w mieszkaniu chronionym
treningowym a w przypadku, gdy faktyczny pobyt obejmuje niepełny miesiąc, odpłatność jest
ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.
§ 3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych ustala się według
poniższej tabeli:
Dochód osoby/rodziny wg kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość miesięcznej
odpłatności naliczona od kwoty kosztów
utrzymania w mieszkaniu chronionym
treningowym
do 100 %
bezpłatnie
powyżej 100% do 150%
40%
powyżej 150% do 200 %
60%
powyżej 200 % do 250%
80%
powyżej 250%
100%
§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 2015 r

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za bobyt w mieszkaniach
chronionych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.
Dz.U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Mieszkania chronione
treningowe są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby przebywające tam pod opieką
specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce
zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione treningowe zapewnia warunki
samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Na terenie
Gminy Miasta Słubice tworzy się mieszkania chronione treningowe, na które przeznacza się
lokale położone w budynku przy ul. Krótkiej 12/1 - 4, będących w użyczeniu OPS w Słubicach
na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 192/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r.
Mieszkania chronione stanowią 4 osobne lokale, o łącznej powierzchni użytkowej 101,17
m². Mieszkania chronione treningowe przeznaczone będą dla osób z terenu Gminy Miasta
Słubice w szczególności: dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład
dla nieletnich. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy w drodze
uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt

w ośrodkach

wsparcia

i mieszkaniach

chronionych.

Osoby,

którym

przyznano

świadczenie w formie pobytu w mieszkaniach chronionych nie ponoszą opłat za pobyt
w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie

nie przekracza

kwoty

kryterium

dochodowego,

o którym

w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, których dochód

mowa

przekracza

kryterium dochodowe ponosić będą odpłatność z pobytu w tych mieszkaniach według zasad
określonych w tabeli odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym .
Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania mieszkań chronionych treningowych oraz
zasad pobytu w tych mieszkaniach określa regulamin organizacji i zasad funkcjonowania
mieszkania chronionego treningowego, który zostanie wprowadzony zarządzeniem Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach .
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