
Uchwała nr XX/140/20 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych prowadzonych przez Powiat Opolski 
 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815, poz.1571) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 2245, poz. 1622, poz. 1690, poz. 2473, poz. 1690, 

poz. 1818) – Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 
 

§ 2 
 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
 

1) dochodzie – należy rozumieć dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), zwanej dalej: 

„ustawą”. 

2) kryterium dochodowym – należy rozumieć  kryterium dochodowe dla osoby samotnie 

gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

pkt 1– 2 ustawy. 
 

§ 3 
 

Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego. 
 

§ 4 
 

1. Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym w ramach pobytu ponoszą odpłatność, w zależności 

od posiadanego dochodu, zgodnie z kryterium dochodowym: 
 

Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej 

lub na osobę w rodzinie wyrażona w % kryterium 

dochodowego 

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do 

średniego miesięcznego kosztu utrzymania 

mieszkania chronionego 

do 100 nieodpłatnie 

od 101 do 200 do 20 

od 201 do 300 do 30 

od 301 do 400 do 40 

od 401 do 500 do 50 

od 501 do 100 
 

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym. 
 

3. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc kalendarzowy, odpłatność ustala się 

proporcjonalnie do liczby dni faktycznego pobytu w mieszkaniu chronionym w danym miesiącu. 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 
 

§ 6 
 

Traci moc uchwała nr VII/49/19 Rady Powiatu Opolskiego  z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (Dz. Urzędowy Woj. 

Opolskiego z 2019 r. poz. 1061). 
 

§ 7 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady 

 Powiatu Opolskiego 

  /-/ Stefan Warzecha 


