
UCHWAŁA Nr 234 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 października 2011 roku 

 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

za pobyt w mieszkaniach chronionych  
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina u c h w a l a, co 
następuje: 

 
§ 1. 

 
Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych na terenie Miasta Konina.  
 
 

§ 2. 
 

UŜyte w uchwale określenia oznaczają: 
1) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub 

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm); 

2) pobyt - okres od dnia określonego w decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust.1, 
do dnia opuszczenia mieszkania chronionego; 

3) miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego - kwota miesięcznych wydatków 
na działalność danego mieszkania chronionego, obejmująca w szczególności koszty 
wody, odprowadzenia ścieków, ogrzewania, wywozu nieczystości, inne opłaty 
administracyjne, bez kosztów zuŜycia energii elektrycznej.  

 
 

§ 3. 
 

1. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam 
przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego Ŝycia lub 
zastępującą pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę. Pobyt w mieszkaniu 
chronionym ma zapewnić warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku 
i doprowadzić do  integracji ze społecznością lokalną.  

2. Mieszkanie chronione przeznacza się dla mieszkańców Miasta Konina. 
 
 

§ 4. 
 

1. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w uzgodnieniu 
z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym w drodze decyzji 
administracyjnej, uwzględniając jej sytuację Ŝyciową, zgodnie z warunkami określonymi 
w ust.2. 



 
2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się zgodnie z poniŜszą tabelą: 
 

 Wysokość odpłatności w % w stosunku do  
miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania 

chronionego 

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo 
osoby w rodzinie w % w stosunku do 

kryterium dochodowego wynikającego z art. 
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

 
 osoba samotnie 
gospodarująca 

 osoba w rodzinie 
 

do 100% 
 

nieodpłatnie 
 

nieodpłatnie 
 

powyŜej 100% do 150% 
 

5% 
 

10% 
 

powyŜej 150% do 200% 
 

15% 
 

25% 
 

powyŜej 200 % do 300% 
 

30% 
 

50% 
 

powyŜej 300%  do 400% 
 

50% 
 

80% 
 

powyŜej 400% 
 

100% 
 

100% 
 

 
3. W przypadku osób samotnie gospodarujących zajmujących jedno wspólne mieszkanie 

chronione odpłatność za ich pobyt liczona jest proporcjonalnie od miesięcznego kosztu 
utrzymania tego mieszkania do liczby osób wspólnie go zajmujących. 

4. Koszty zuŜycia energii elektrycznej ponoszą mieszkańcy proporcjonalnie do ilości 
mieszkańców danego mieszkania. 

 
§ 5. 

 
1. Odpłatność ustala się za kaŜdy miesiąc kalendarzowy pobytu w mieszkaniu chronionym. 
2. W przypadku, gdy pobyt osoby w pierwszym miesiącu w mieszkaniu nie obejmuje 

pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za kaŜdy dzień 
pobytu dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnoŜąc przez 
liczbę dni pobytu. 

3. Osoba, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązana jest do 
regulowania naleŜnych opłat na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 
w wysokości i terminie określonych w decyzji administracyjnej. 
 
 

§ 6. 
 
Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 
 
 

§ 7. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 



Wiesław Steinke 


