UCHWALA NR VII/52/11
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia szczegolowych zasad ponoszenia odptatnosci za pobyt
w mieszkaniu chronionym w Sulejowie.
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzajizie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, Dz.U.
z2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz.U.z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz.U.z 2007 r. Nr 173,
poz.1218, Dz.U.z 2008 r. Nr 180, poz.llll, Nr 223,poz.l458, Dz.U.z 2009 r. Nr 92,
poz.753, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230 Nr 106 poz.675
z2011 r. Nr 21 poz.113) art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
spolecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 ,poz.!362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr
221, poz.1738, Dz.U. z2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 81, poz.527 ) Rada
Powiatu uchwala, co nastepuje:
§ 1. 1. Miesietzna oplata za pobyt w mieszkaniu chronionym osoby opuszczaja^cej
rodzin? zaste^pcza^ lub placowk? opiekunczo - wychowawczq. oraz osoby, ktora potrzebuje
wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym zyciu, obejmuje :
1) oplate_ za pobyt,
2) oplatej za energi? elektryczna^.
2. Miesi^czna oplata za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest indywidualnie
dla kazdego wychowanka oraz osoby pozostajajcej w trudnej sytuacji zyciowej i obejmuje
opiate^ wg ponizszego :
Dochod osoby samotnie gospodarujqcej albo osoby w rodzinie w % wedlug kryterium Wskaznik odptatnosci w % liczony i.d
dochodovvego okreslonego w art. 8 ustawy o pomocy splecznej
dochodu osoby/ rodziniy
od 101 %do 140%

10%

od 1 4 1 %do 160%

15%

powyzej 161%

20%

3. Koszt zuzycia energii elektrycznej rozliczany jest zgodnie ze wskazaniem licznika
poboru propocjonalnie do ilosci mieszkancow.
4. W przypadku, gdy uprawnienie do mieszkania chronionego nie obejmuje pemego
miesia^ca, opiate^ nalicza si? za niepemy miesia^c a kwote^ oplaty ustala sie dziela^c peln£(_
kwot^ oplaty przez liczbe_ dni kalendarzowych tego miesiajca i mnozajc przez liczb^ dni,
w ktorych wychowanek lub osoba potrzebuja^ca pomocy, faktycznie zamieszkuje.
5. Ze wzgl^du na trudna^ sytuacje_ zdrowotna^ lub osobista^ osoby przebywaja^cej
w mieszkaniu chronionym, odplatnosc moze bye ustalona w wysokosci nizszej niz
okreslona w niniejszej uchwale.
Id: WOVVX-NNTCX-XPNFJ-FRRKS-DVBBK. Podpisany

Strona

§ 2. Traci moc uchwala Nr XXXIV/263/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegolowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt
w mieszkaniu chronionym w Sulejowie.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si$ Zarza^dowi Powiatu Piotrkowskiego.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicza^cy Rady
Powiatu w Piotrkowie
Trybunalskim

Ireneusz Czenvinski
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