Uchwała Nr LXXII/692/2014
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 17 ust. 1 pkt. 12
i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 182 ze zm.) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych w Nowym Sączu.
§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się uwzględniając jej sytuację
życiową, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2.
2. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.,
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), zwanego dalej „kryterium”
odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wyliczana jest na podstawie poniższej tabeli
i wynosi miesięcznie:

DOCHÓD OSOBY LUB DOCHÓD
NA OSOBĘ W RODZINIE
W STOSUNKU DO KRYTERIUM

PROCENT KOSZTÓW
- STANOWIĄCY OPŁATĘ
MIESIĘCZNĄ PONOSZONĄ
PRZEZ OSOBĘ KORZYSTAJĄCĄ
Z MIESZKANIA

Nie więcej niż 100% kryterium

bezpłatnie

Powyżej kryterium - nie więcej niż 150%

10%
20%
30%
50%
80%
100%

Powyżej 150 % - nie więcej niż 200%
Powyżej 200 % - nie więcej niż 250%
Powyżej 250 % - nie więcej niż 300%
Powyżej 300 % - nie więcej niż 350%
Powyżej 350%

§ 3. 1. Ze względu na trudną sytuację zdrowotną lub osobistą osoby przebywającej
w mieszkaniu chronionym, odpłatność może być ustalona w wysokości niższej niż określona
w niniejszej uchwale.
2. Obniżenie następuje na wniosek osoby uprawnionej. Przepis § 2. ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
3. Obniżenie odpłatności nie może przekraczać okresu 6 miesięcy w ciągu roku
kalendarzowego.
§ 4. 1. Odpłatność ustalana i płatna jest za miesiące kalendarzowe pobytu w mieszkaniu
chronionym.
2. W przypadku, gdy pobyt osoby w pierwszym miesiącu w placówce nie obejmuje
pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień

pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę
dni pobytu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/233/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
28 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy
ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

