
UCHWAŁA NR XXVIII/194/2013
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 19 pkt 11 oraz art. 97 ust. 1 i ust. 5  ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182), Rada Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, należących do 
Powiatu Nowodworskiego. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. decyzji administracyjnej – rozumie się przez to decyzję administracyjną w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267); 

2. dochód – oznacza to kwotę określoną w art. 8  ust. 3  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej   (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182); 

3. mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę skierowaną do „mieszkania chronionego” przez Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim działającego w imieniu Starosty 
Nowodworskiego; 

4. mieszkaniu chronionym – należy przez to rozumieć mieszkanie, stanowiące własność Powiatu 
Nowodworskiego, pod adresem: ul. Warszawska 52/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański; 

5. przez ilość miejsc w „mieszkaniu chronionym” rozumie się 5  miejsc. 

§ 3. Ustalenie odpłatności w mieszkaniu chronionym następuję na podstawie decyzji administracyjnej 
wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim działającego 
w imieniu Starosty Nowodworskiego. 

§ 4. Podstawą wydania decyzji administracyjnej w sprawie odpłatności jest ustalenie sytuacji rodzinnej, 
zdrowotnej, dochodowej i majątkowej mieszkańca na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 
przez pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 5. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. 

2. Miesięczna odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, wynosi 30% jej 
dochodu, ustalonego zgodnie z art. 8  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza, gdy odpłatność stanowiłaby dla osoby 
zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyła skutki udzielonej pomocy, istnieje możliwość całkowitego 
lub częściowego zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, zwłaszcza 
z powodu: długotrwałej lub ciężkiej choroby, zdarzenia losowego lub innych sytuacji uzasadniających 
zwolnienie. 

4. Zwolnienie z odpłatności następuje w formie decyzji wydanej przez Starostę Nowodworskiego na 
pisemny wniosek mieszkańca . 

§ 6. 1. Odpłatność ustala się na czas określony, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. 

2. Mieszkaniec mieszkania chronionego ponosi odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym do 
wysokości odpłatności ustalonej na podstawie decyzji administracyjnej. 

3. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca w mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca 
kalendarzowego, odpłatność oblicza się dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w miesiącu i mnożąc przez 
liczbę dni pobytu. 

§ 7. Mieszkaniec, któremu przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązany jest do regulowania 
należnych opłat na rachunek bankowy w wysokości oraz terminach określonych w decyzji administracyjnej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim

Zbigniew Ptak
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