
            Druk nr 4 
 
 
 

Uchwała Nr 28/2010 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 20.12.2010 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 713/2010  Rady Miejskie j w Radomiu  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatno ści za pobyt  

w mieszkaniach chronionych i o środkach wsparcia. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 
97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz.U. z 
2009r. Nr 175 poz.1362 z późn.zm.), Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale nr 713/2010 Rady Miejskiej w Radomiu  z dnia 29.03.2010r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych i ośrodkach wsparcia wprowadza się następujące zmiany:   
 1)  treść załącznika nr 1 do uchwały nr 713/2010 otrzymuje nowe brzmienie, jak w 
 załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 
 2)  treść załącznika nr 2 do uchwały nr 713/2010 otrzymuje nowe brzmienie, jak w 
 załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
 

§ 3 
 

 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, za wyjątkiem załącznika nr 2 do niniejszej 
uchwały, który wchodzi w Ŝycie  z dniem 1.01.2011r. 
 
 
         Przewodniczący Rady Miejskiej 
          Dariusz Wójcik 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  nr 1 
do uchwały Nr 28/2010 
Rady Miejskiej w Radomiu 
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNO ŚCI ZA POBYT W MIESZKANIACH 
CHRONIONYCH 

 
1. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej mającą na celu: 
1) przygotowanie osób tam przebywających do prowadzenia samodzielnego Ŝycia; 
2) zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku; 
3) integrację ze społecznością lokalną.  
 
2. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. 
 
3.Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ponosi osoba, której dochód przekracza kryterium 
dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 
 
4. Na koszty utrzymania mieszkania składają się wydatki poniesione na: 
1) opłaty czynszowe,  
2) opłaty za zuŜycie energii elektrycznej i cieplnej,  
3) opłaty za gaz,  
4) opłaty za wodę i ścieki  
5) opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, 
6) opłaty za usługi telekomunikacyjne, jeŜeli mieszkanie jest wyposaŜone w odrębne      urządzenia do 
świadczenia tych usług, 
7) opłaty za ubezpieczenie mieszkań i mienia w mieszkaniach 
8) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. 
 
5. Wysokość pełnej  miesięcznej opłaty za pobyt jednej osoby w mieszkaniu chronionym ustala się 
dzieląc kwotę rocznych wydatków, o których mowa w ust. 4,  z roku poprzedzającego przez  liczbę 
miejsc w mieszkaniu chronionym  i 12 miesięcy, z zastrzeŜeniem ust. 6. 
 
6. Wysokość pełnej miesięcznej opłaty za pobyt jednej osoby w mieszkaniu chronionym  utworzonym w 
trakcie roku kalendarzowego ustala się jako iloczyn średniej kwoty za 1 m kw. w istniejących 
mieszkaniach chronionych i powierzchni nowego mieszkania. W ten sposób ustalona opłata obowiązuje 
w tym mieszkaniu do zakończenia pierwszego pełnego roku kalendarzowego.  
 
7. Wysokość pełnej miesięcznej opłaty za pobyt jednej osoby w  poszczególnych mieszkaniach 
chronionych  obliczoną zgodnie z ust.  4, 5 i 6 ogłasza Zarządzeniem Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  
  
8. Indywidualną opłatę za pobyt  w mieszkaniu chronionym  ustala się w drodze decyzji 
administracyjnej, po uzgodnieniu z osobą kierowaną uwzględniając przyznany zakres usług, zgodnie z  
Tabelą nr 1. 
           Tabela nr 1. 

Dochód osoby określony 
wg kryterium art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. 

Wysokość odpłatności 
% w stosunku do pełnej miesięcznej opłaty 
za pobyt w  mieszkaniu chronionym 

Osoby samotnie gospodarujące 

100% i poniŜej bezpłatnie 

PowyŜej 100 do 130% Do 20% 

PowyŜej 130 do 150% PowyŜej 20% Do 40% 

PowyŜej 150 do 170% PowyŜej 40% do 60% 

PowyŜej 170 do 190% PowyŜej 60% do  80% 

PowyŜej 180% PowyŜej 80% do 100% 
 



9. JeŜeli okres korzystania z mieszkania chronionego nie obejmuje pełnego miesiąca opłatę za pobyt ustala 
się proporcjonalnie do faktycznego okresu zamieszkiwania w danym miesiącu. 

10.  Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym uiszcza się co miesiąc na konto lub do  kasy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 28/2010 
Rady Miejskiej w Radomiu 
 
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNO ŚCI ZA POBYT  
W OŚRODKACH WSPARCIA – DOMACH DLA BEZDOMNYCH 

 
1. Domy dla Bezdomnych udzielają schronienia osobom tego pozbawionym. 
 
2. Pobyt w Domu dla Bezdomnych jest odpłatny. 
 
3. Opłatę za pobyt w Domu dla Bezdomnych ponosi osoba, której dochód lub dochód na osobę w 
rodzinie  przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 
 
4. Wysokość  dziennej opłaty za pobyt jednej osoby w Domu Dla Bezdomnych MęŜczyzn w Radomiu  
ustala się dzieląc kwotę  rocznych wydatków poniesionych na działalność Domu dla Bezdomnych z 
roku poprzedzającego przez  liczbę miejsc w  Domu  i przez 365 dni.  
 
5. Wysokość  dziennej opłaty za pobyt jednej osoby w Domu Dla Bezdomnych Kobiet w Radomiu   
ustala się dzieląc kwotę otrzymaną z budŜetu miasta na realizację zadania w poprzednim roku 
budŜetowym oraz środki własne na wydatki bieŜące poniesione w  poprzednim roku budŜetowym na 
działalność Domu przez  liczbę miejsc w  Domu  i 365 dni.  
 
6. Wysokość dziennej opłaty za pobyt w  poszczególnych Domach obliczoną zgodnie z ust.  4 i 5  
ogłasza  Zarządzeniem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
  
7. Opłatę za pobyt  w Domu dla Bezdomnych  ustala się w drodze decyzji administracyjnej, po 
uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług, zgodnie z  Tabelą nr 1. 
 
       
           Tabela nr 1. 

Dochód osoby określony 
wg kryterium art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy 
społecznej z dnia 
12.03.2004r. 

Wysokość odpłatności 
% w stosunku do pełnej dziennej  
opłaty za pobyt w  Domu dla 
Bezdomnych 

Wysokość odpłatności 
% w stosunku do pełnej dziennej  
opłaty za pobyt w  Domu dla 
Bezdomnych 

Osoby 
samotnie 
gospodarujące 

Osoba w rodzinie 

100% i poniŜej bezpłatnie bezpłatnie 

PowyŜej 100 do 110% Do 10% Do 10% 

PowyŜej 110 do 120% PowyŜej 10% do 15% PowyŜej 10% do 15% 

PowyŜej 120 do 130% PowyŜej 15% do  30% PowyŜej 15% do  30% 

PowyŜej 130 do 150% PowyŜej 30% do  40% PowyŜej 30% do  40% 

PowyŜej 150% do 170% PowyŜej 40% do  60% PowyŜej 40% do  60% 

PowyŜej 170% do 200% PowyŜej 60% do  80% PowyŜej 60% do  80% 

PowyŜej 200% PowyŜej 80% do 100% PowyŜej 80% do 100% 
 
 
8.  Opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia uiszcza się na konto lub do  kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radomiu w rozliczeniach miesięcznych. 


