DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 5646

Data: 2019-04-25 15:15:20

UCHWAŁA NR V/41/2019
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 8 ust. 1, art. 19 pkt. 11, art. 53 ust. 1-4 oraz ust. 7-11,
art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 )1)Rada
Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych znajdujących się na
terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie
Warszawskim Zachodnim.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Turek

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 1358, 2192, 2529, 2354,
2245, z 2019 r. poz. 271
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Załącznik do Uchwały Nr V/41/2019
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 11 kwietnia 2019 roku
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych
znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
1. Osobą uprawnioną do wsparcia w mieszkaniu chronionym może być osoba
pełnoletnia, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w
codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez
jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osoba z zaburzeniami
psychicznymi, osoba opuszczająca pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemiec, który uzyskał w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu
uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.
2. Wysokość miesięcznej odpłatności dla osoby uprawnionej do wsparcia w
mieszkaniu chronionym ustala Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w uzgodnieniu z tą osobą,
uwzględniając jej sytuację życiową, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.
3. Ustala się następujące zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rozumieniu ustawy o
pomocy społecznej.

Dochód osoby uprawnionej w stosunku
Wysokość miesięcznej
do kryterium dochodowego określanego
odpłatności za pobyt w
w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o
mieszkaniu chronionym w złotych
pomocy społecznej
Osoby posiadające dochód w wysokości do
100% kryterium dochodowego

-

Osoby posiadające dochód w wysokości od
100% do 150% kryterium dochodowego

50,00

Osoby posiadające dochód od 150% do
200% kryterium dochodowego z ustawy

100,00

Osoby posiadające dochód powyżej 200%
kryterium dochodowego

120,00

4. Osoba uprawniona do wsparcia w mieszkaniu chronionym nie ponosi
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby samotnie
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gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego.
5. Osoba uprawniona do wsparcia w mieszkaniu chronionym może zostać
zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w
przypadku trudnej sytuacji finansowej lub zdrowotnej.
6. W przypadku, gdy pobyt w mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego
miesiąca, osoba uprawniona do wsparcia w mieszkaniu chronionym jest
zobowiązana do ponoszenia odpłatności w wysokości proporcjonalnej do liczby
dni w danym miesiącu, w którym przebywa w mieszkaniu chronionym.
7. Miesięczne opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wnoszone są przez
osoby uprawnione do wsparcia w mieszkaniu chronionym zgodnie z zasadami
wskazanymi w decyzji administracyjnej w sprawie przyznania miejsca w
mieszkaniu chronionym.

