Uchwała Nr XXIV/233/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy lub zakład dla nieletnich.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pełnoletnich
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub
zakład dla nieletnich.
§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem czasowym i odpłatnym.
2. Przyznanie świadczenia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym, a także ustalenie
wysokości odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, odbywa się w drodze decyzji
administracyjnej.
3. W postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie przyznania świadczenia
w formie pobytu w mieszkaniu chronionym, uwzględnia się sytuację zdrowotną, bytową
i materialną osoby kierowanej do mieszkania chronionego, w szczególności bierze się pod
uwagę jej dochód oraz kryterium dochodowe.
§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w uzgodnieniu z osobą,
której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, 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 (j.t. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), odpłatność za
pobyt w mieszkaniu chronionym wyliczona jest na podstawie poniższej tabeli i wynosi:

Wysokość opłaty ponoszonej przez osobę
% kosztów

Dochód osoby lub dochód na osobę
w rodzinie powyżej
kryterium dochodowego

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

Powyżej 100% do 150%
Powyżej 150% do 200%
Powyżej 200% do 250%
Powyżej 250% do 300%
Powyżej 300% do 350%
Powyżej 350%

§ 4. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym przysługuje nieodpłatnie osobie, której dochód nie
przekracza kryterium dochodowego.
2. 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 lub można zwolnić osobę od opłaty.
3. Obniżenie bądź też całkowite zwolnienie z odpłatności następuje na wniosek osoby
uprawnionej.
4. Obniżenie bądź też całkowite zwolnienie z odpłatności nie może przekraczać okresu
6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

