
UCHWAŁA Nr 740 

RADY MIASTA KONINA  

z dnia 26 lutego 2014 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 2013 r., poz.594 ze 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 2013 r. 
poz. 182 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, 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) dochód osoby lub rodziny korzystającej z pomocy - dochód ustalony zgodnie z art. 8 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.); 
2) pobyt - okres od dnia skierowania 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. Miesięczna odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi od 10% do 40% 

dochodu osoby lub rodziny korzystającej z pomocy, przy czym nie moŜe przekroczyć 
100% kosztów utrzymania mieszkania. 

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

 
§ 4. 

 
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. 

 
 

§ 5. 
 
Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 
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§ 6. 
 
Traci moc Uchwała Nr 234 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2011 roku w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych. 
 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 

 
  

 


