
UCHWAŁA NR 297/XXXI/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
treningowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

§ 2. 1. Wsparcie w mieszkaniu chronionym treningowym może zostać przyznane osobie pełnoletniej - 
wychowankowi placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, pochodzącemu z terenu powiatu nowosądeckiego lub 
zamierzającemu osiedlić się w Powiecie Nowosądeckim, który 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.

2. Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób, o których mowa w ust. 1, jest odpłatny na zasadach 
określonych w tabeli odpłatności stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przyznanie prawa pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym następuje w drodze decyzji 
administracyjnej, w której określa się wysokość odpłatności jaką ponosi mieszkaniec oraz okres pobytu 
w mieszkaniu chronionym treningowym.

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym, 
a w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność ustalana jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu 
w danym miesiącu.

3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym uiszczana jest w kasie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu lub na rachunek bankowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 
Sączu, nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpił pobyt.

4. W uzasadnionych przypadkach, a szczególnie z uwagi na trudną sytuację życiową lub zdrowotną, na 
wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym, istnieje 
możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłaty.

5. Należności z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym podlegają egzekucji w trybie przepisów 
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 143/XV/2016 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2016 roku 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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                                                                                                                      Załącznik do uchwały nr    297/XXXI/18 

           Rady Powiatu Nowosądeckiego 

                        z dnia 6 kwietnia 2018 r. 

 

Tabela odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych: 

 

Lp.  Dochody wg kryterium dochodowego ustawy o 
pomocy społecznej w % 

Miesięczna odpłatność za 
pobyt w zł 

1. Do 100 % kryterium dochodowego Nieodpłatnie 

2. Powyżej 100 % do 150 % kryterium dochodowego  80 

3. Powyżej 150 % do 200 %kryterium dochodowego  120 

4. Powyżej 200 % dodo 300 % kryterium dochodowego  150  

5. Powyżej 300 % kryterium dochodowego  180  
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)
zobowiązuje na podstawie art. 97 ust. 5 radę powiatu lub radę gminy w drodze uchwały do ustalenia, w zakresie
zadań własnych, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Jednym z elementów
pomocy osobom potrzebującym – usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i osób
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze jest uzyskanie odpowiednich warunków
mieszkaniowych na okres przejściowy. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą
osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu na mocy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2017r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z realizacją programu „Za życiem” przekształciło prowadzone mieszkanie chronione w mieszkania chronione
treningowe. Mieszkania chronione treningowe pozostają w strukturze tej jednostki organizacyjnej, która
sprawuje bezpośredni nadzór nad ich funkcjonowaniem. W mieszkaniach tych zapewnia się usługi bytowe oraz
naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról
społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
Czas pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym ma umożliwić osobom w nim przebywającym znalezienie
docelowych miejsc zamieszkania. Zobowiązanie osoby przebywającej w mieszkaniu chronionym treningowym
do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania mieszkania chronionego przyczyni się do wykształcenia w niej
umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi oraz uregulowania swoich spraw
życiowych. Z uwagi na przekształcenie mieszkań chronionych funkcjonujących w strukturze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w mieszkania chronione treningowe, koniecznym stało się
zaktualizowanie używanego w uchwale 143/XV/2016 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2016r.
nazewnictwa w zakresie mieszkania chronionego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest
niezbędne.
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