
UCHWAŁA XXI/154/2016  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 27 października 2016 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/159/2005 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lipca 

2005 roku w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej oraz w mieszkaniu chronionym 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 
 

§1. W uchwale Nr XXV/159/2005 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lipca 2005 roku 
w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz 
w mieszkaniu chronionym§2 otrzymuje brzmienie: 
„Ustala się zasady organizacji i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
w następujący sposób: 
1. Prawo do korzystania z miejsca w mieszkaniu chronionym mają usamodzielniający 

się wychowankowie opuszczający rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. 
2. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w drodze decyzji 

administracyjnej przy uwzględnieniu sytuacji życiowej osoby kierowanej do mieszkania 
chronionego, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 3. 

3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym uzależniona jest od posiadanego dochodu zgodnie 
z kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy społecznej i wynosi: 
a) dochód do 100 % kryterium dochodowego – pobyt bezpłatny; 
b) dochód powyżej 100 %  do 150%  kryterium dochodowego - odpłatność w wysokości 10% 

dochodu miesięcznie; 
c) dochód powyżej 150 % do 200%  kryterium dochodowego - odpłatność w wysokości 15% 

dochodu miesięcznie; 
d) dochód powyżej 200 % do 250%  kryterium dochodowego - odpłatność w wysokości 20% 

dochodu miesięcznie; 
e) dochód powyżej 250 % kryterium dochodowego - odpłatność w wysokości 30% dochodu 

miesięcznie. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (długotrwała choroba, niepełnosprawność, zdarzenie 

losowe itp.) osoba zamieszkująca może być zwolniona z ponoszenia opłat w całości lub w części. 
 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 
 

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

 
 

 
Przewodniczący  

Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Józef Bukowiński 

 
 
 


