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Poz. 7211
UCHWAŁA NR XXX/344/2016
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) na
wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:
§ 1. Ustalić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych realizujących zadania własne Gminy Tarnowskie Góry w brzmieniu określonym w załącznikach
do uchwały:
1) Załącznik nr 1 – Schronisko dla Bezdomnych
2) Załącznik nr 2 – Zespół Mieszkań Chronionych.
§ 2. Traci moc: Uchwała Nr XV/212/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 października
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn
i Zespole Mieszkań Chronionych w Tarnowskich Górach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/344/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych.
1. Opłata za pobyt osoby w schronisku obejmuje koszt utrzymania schroniska przypadający na osobę.
2. Na koszt utrzymania schroniska składają się koszty jego działalności wynikające z utrzymania
mieszkańców bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty.
3. Wysokość opłaty za pobyt osoby w schronisku uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby
przebywającej w schronisku.
4. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w schronisku ustala się według następujących zasad:
Stosunek procentowy dochodu osoby samotnie
gospodarującej do kryterium dochodowego, o którym Wysokość miesięcznej odpłatności w procentach
mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca liczona od ustalonego kosztu pobytu
2004 r. o pomocy społecznej
do 100%
powyżej 100% do 120%
powyżej 120% do 140%
powyżej 140% do 160%
powyżej 160% do 180%
powyżej 180% do 200%
powyżej 200% do 220%
powyżej 220% do 240%
powyżej 240% do 260%
powyżej 260%

nieodpłatnie
15%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/344/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w Zespole Mieszkań Chronionych.
1. Opłata za pobyt osoby w mieszkaniu chronionym obejmuje:
a) koszt utrzymania mieszkania chronionego przypadający na osobę lub rodzinę,
b) koszt uzgodnionych usług świadczonych osobie lub osobie w rodzinie w ramach wsparcia udzielanego
w mieszkaniu chronionym.
2. Na koszt utrzymania mieszkania składają się koszty jego eksploatacji, w tym: opłaty za zużycie energii
elektrycznej i cieplnej, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne media, jeżeli mieszkanie jest w nie
wyposażone.
3. Koszt przypadający na jedna osobę oblicza się jako iloraz kosztów utrzymania mieszkania i liczby osób
w mieszkaniu.
4. Koszt przypadający na rodzinę oblicza się jako iloczyn kosztu przypadającego na jedną osobę i ilości
osób w rodzinie.
5. Koszt uzgodnionych usług świadczonych osobie lub osobie w rodzinie w ramach wsparcia udzielanego
w mieszkaniu chronionym oblicza się jako sumę iloczynów liczby godzin poszczególnych usług i ich kosztów.
6. Wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby
kierowanej.
7. Zasady odpłatności za korzystanie z pobytu w Mieszkaniach Chronionych:
Stosunek procentowy dochodu osoby samotnie
gospodarującej albo dochodu na osobę w rodzinie Wysokość miesięcznej odpłatności w procentach
odpowiednio do kryteriów dochodowych, o których liczona według kosztu pobytu w danym mieszkaniu
mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca chronionym
2004 r. o pomocy społecznej
do 100%
nieodpłatnie
powyżej 100% do 120%
40%
powyżej 120% do 140%
50%
powyżej 140% do 160%
60%
powyżej 160% do 180%
70%
powyżej 180% do 200%
80%
powyżej 200% do 220%
90%
powyżej 220%
100%

