UCHWAŁA NR XXXVI/279/2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w tym mieszkaniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 53 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) - Rada Miejska w Białej Piskiej
uchwala, co następuje:
§ 1. Wydziela się lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 116 w miejscowości Bemowo Piskie przy ul.
Kętrzyńskiego o powierzchni użytkowej ogółem 105,59 m2, składający się z trzech odrębnych pokoi o nr 3a, 3b,
3c o powierzchni: pokój nr 3a - 38,05 m2 (2 pomieszczenia), pokój nr 3b - 13,34 m2, pokój nr 3c - 15,79 m2 oraz
pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku: korytarza (16,45m2), kuchni (14,33 m2) i łazienki (7,63 m2)
oraz nadaje się mu status mieszkania chronionego treningowego.
§ 2. 1. Określa się zasady kierowania, korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
treningowym utworzonym w ramach zasobów lokalowych gminy Biała Piska.
2. Mieszkanie chronione treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające
do prowadzenia samodzielnego życia.
3. Mieszkanie chronione treningowe przeznacza się dla osób obecnie lub w latach wcześniejszych
zamieszkujących na terenie Gminy Biała Piska.
§ 3. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym jest pobytem czasowym i odpłatnym.
2. Opłata za pobyt obejmuje:
1) wszelkie koszty związane z utrzymaniem i korzystaniem z lokalu o statusie mieszkania chronionego
treningowego, tj. koszty mediów takich jak: centralne ogrzewanie, woda zimna i ciepła, ścieki, odpady
komunalne, energia elektryczna oraz czynsz i bieżąca konserwacja lokalu i jego wyposażenia,
2) koszty świadczonego wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym.
§ 4. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym ustala się następująco:

Dochód osoby/rodziny w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności naliczona
w stosunku do dochodu

Powyżej 100% do 130 %
Powyżej 130 % do 160 %
Powyżej 160 % do 190 %
Powyżej 190%

40 %
60 %
80 %
100 %

2. Ostateczna wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym jest indywidualnie
uzgadniana z osobą ubiegającą się o skierowanie przy uwzględnieniu kosztów określonych w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2
niniejszej uchwały oraz zapisów zawartych w ust 1.
3. Odpłatność może ulec zmianie jeśli zmianie ulegną koszty określone w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej
uchwały.
4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym.
5. W przypadku, gdy pobyt osoby nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego odpłatność oblicza się
proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę ustaloną w oparciu o ust.2 przez liczbę dni w danym
miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
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§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/269/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej
Marek Grabowski
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