
UCHWAŁA NR III/15/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr X/83/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
2020 poz. 920) w związku z art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 
2020 poz. 1876) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się § 3 chwały Rady Powiatu Kłodzkiego z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym, który otrzymuje następujące 
brzmienie: "Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób, których dochód miesięczny przekracza 
kryterium dochodowe ustala się zgodnie z tabelą: 

L.p. Kryterium dochodowe Wysokość miesięcznej opłaty 
1. Powyżej 200% do100 % 
2 Powyżej 190% do 200%  do 90 % 
3 Powyżej 180% do 190% do 80 % 
4 Powyżej 170% do 180% do 70% 
5 Powyżej 160% do 170% do 60 % 
6 Powyżej 150% do 160% do 50 % 
7 Powyżej 140% do 150% do 40 % 
8 Powyżej 130% do 140% do 30 % 
9 Powyżej 120% do 130% do 20 % 
10 Powyżej 100% do 120% do 10 % 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy
w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ww. ustawy opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Wobec
powyższego należało uwzględnić w przedziałach wartości wskazanych w tabeli w § 3 uchwały margines na
dokonanie tzw. uzgodnień pomiędzy podmiotem kierującym do mieszkania chronionego a osobą kierowaną.
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