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ZARZĄDZENIE Nr 3037/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 13.11.2019r.
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w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 8 ust.
1, art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
zwanej dalej ustawą, prowadzonych jako mieszkania chronione treningowe lub mieszkania
chronione wspierane przez:
1) podmiot publiczny - jednostkę organizacyjną pomocy społecznej Gminy Miejskiej
Kraków lub
2) podmiot niepubliczny – organizację pożytku publicznego na zlecenie Gminy Miejskiej
Kraków.
§ 2. 1. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzji administracyjnej po dokonaniu uzgodnień,
o których mowa w art. 53 ust. 10 i art. 97 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zakresu
przyznanych usług oraz sytuacji dochodowej osoby lub rodziny, według tabeli stanowiącej
załącznik do uchwały.
2. Podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1 jest koszt utrzymania mieszkania
chronionego do którego osoba jest kierowana, określony w planie finansowym jednostki
organizacyjnej pomocy społecznej, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały lub w
planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 2
uchwały, na rok, w którym osoba korzysta z pomocy w formie mieszkania chronionego,
z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie remontów i dostosowanie
pomieszczeń do standardów określonych w odrębnych przepisach.
3. Miesięczna opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym jest ustalana jako koszt utrzymania
mieszkania chronionego, o którym mowa w ust. 2, podzielony przez liczbę miesięcy
funkcjonowania mieszkania chronionego w roku kalendarzowym, za który ustalana jest
odpłatność oraz liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym.
4. W przypadku, kiedy pobyt osoby w mieszkaniu chronionym został ustalony na okres nie
obejmujący pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość opłaty za ten miesiąc ustala się
dzieląc odpłatność miesięczną przez liczbę dni miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/573/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia
2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych
(Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2015 r. poz. 8391).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie
Wprowadzenie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych spowoduje ujednolicenie zasad ustalania odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy
społecznej Gminy Miejskiej Kraków oraz organizacje pozarządowe prowadzące mieszkania
chronione na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.
Przedmiotowa regulacja nie ma wpływu na dochody oraz wydatki Gminy Miejskiej
Kraków, nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania oraz nie będzie
powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów, niż ponoszone przed jej
wprowadzeniem.

Załącznik do uchwały nr…..
Rady Miasta Krakowa z dnia……….

Dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na
osobę w rodzinie, w stosunku do kryterium
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Procent odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym

powyżej 100 % do 150%

10 % - 15 %

powyżej 150 % do 200 %

16 % -20 %

powyżej 200 % do 250 %

21% - 25 %

powyżej 250 % do 350%

26 % - 35 %

powyżej 350 % do 450 %

36 % - 50%

powyżej 450 %

51% - 100 %

