
UCHWAŁA NR XXVII/284/18
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
treningowym

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), Rada Powiatu Limanowskiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. 
Określa się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym, 
znajdującym się w Szczyrzycu 182.

§ 2. 
Wysokość miesięcznej odpłatności ustala Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Limanowej w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym 
treningowym, uwzględniając jej sytuację życiową, zgodnie z warunkami określonymi w § 4.

§ 3. 
1. Podstawą do ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym jest 
kwota stanowiąca średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego treningowego.
2. Przez średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego treningowego rozumie się sumę 
wydatków z roku poprzedniego obejmującą koszty mediów tj. energii elektrycznej, wody, gazu, 
wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne płatne usługi 
związane z używaniem mieszkania chronionego, podzielone przez 12 miesięcy.
3. Odpłatność dla osób korzystających z pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym jest 
naliczana proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w tym mieszkaniu.

§ 4. 
Ustala się następujące zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym 
w zależności od posiadanego dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Procentowy dochód osoby w stosunku do 
kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w stosunku do kosztów 
utrzymania mieszkania chronionego 
treningowego

do 100% nieodpłatnie
powyżej 100% do 150% do 10%
powyżej 150% do 200% powyżej 10% do 20%
powyżej 200% do 250% powyżej 20% do 30%
powyżej 250% do 300% powyżej 30% do 50%
powyżej 300% do 350% powyżej 50% do 80%

powyżej 350% 100%
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§ 5. 
1. W przypadku, gdy pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym nie trwał pełnego miesiąca, 
osoba zamieszkująca zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności proporcjonalnie z uwzględnieniem 
ilości dni pobytu w mieszkaniu chronionym.
2. W przypadku, gdy osoba której przyznano świadczenie nie przebywa w mieszkaniu chronionym 
treningowym z powodu choroby, zdarzeń losowych, bądź innych niezawinionych przez nią powodów, 
odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc odpłatność wynikającą z decyzji 
administracyjnej przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 6. 
Traci moc Uchwała Nr VI/68/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.

§ 8. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 
 

Przewodniczący Rady

Tomasz Krupiński
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