
UCHWAŁA NR RG.0007.309.2022 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 97 ust. 5, w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2268 ze zm.), 

Rada Gminy 

uchwala: 

§ 1.  

1. Stawka miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym wynosi 1000 zł. 

2. Stawka miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym wynosi 1200 zł. 

§ 2.  

Opłata wymieniona w § 1 ponoszona jest w granicach określonych przez poniższą tabelę: 

Dochód (w stosunku do ustawowego kryterium 
dochodowego) 

Wysokość odpłatności (w odniesieniu do miesięcznej 
stawki odpłatności) 

powyżej 100% do 140% do 10% 
powyżej 140% do 180% powyżej 10% do 20% 
powyżej 180% do 220% powyżej 20% do 30% 
powyżej 220% do 260% powyżej 30% do 40% 
powyżej 260% powyżej 40% do 100% 

§ 3.  

Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy korzystania z wsparcia w mieszkaniu chronionym. 
W przypadku, gdy wsparcie nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, płatność oblicza się proporcjonalnie 
do ilości dni korzystania ze wsparcia, tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc 
przez liczbę dni korzystania ze wsparcia. 

§ 4.  

Traci moc uchwała Rady Gminy Kobiór nr RG.0007.235.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. 
poz. 7270 ze zm.). 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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