
UCHWAŁA NR XLVI/399/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/329/16 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego 

oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami)1) oraz art. 17 ust. 1 pkt 
12, art. 53, art 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 930 ze zmianami)2) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2002 r., poz. 
305) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 
W paragrafie 2 uchwały nr XXXVII/329/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 
2016r. w sprawie utrzorzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wprowadza się zmianę polegającą na 
dopisaniu po zdaniu pierwszym zdania drugiego o treści "Mieszkanie okresowo może pełnić 
rolę mieszkania chronionego interwencyjnego." 

§ 2. 
W załączniku do Uchwały nr XXXVII/329/16 Rady Miejskiej w Staszowie "Zasady 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym", wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. pkt 12 załącznika otrzymuje brzmienie: "Podstawą ustalenia miesięcznej odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi zryczałtowana stawka uwzględniajaca koszt 
czynszu, centralnego ogrzewania, zimnej wody, kanalizacji oraz wyzwozu nieczystości 
stałych"; 

2. po punkcie 12 dodaje się punkt 12a w brzmieniu: "Odpłatność za pobyt nie obejmuje 
kosztów wyżywienia i eksploatacji mieszkania w tym: 

1) energii elektrycznej wg wskazań licznika, 
2) innych opłat takich jak abonament RTV, antena, telefon, internet itp; 
3. po punkcie 14 dodaje się punkt 15 w brzmieniu: "Gmina Staszów może zawierać 

porozumienia oraz umowy z innymi gminami w sprawie dopłaty za pobyt mieszkańców 
miasta i gminy Staszów w mieszkaniach chronionych, nie będących w posiadaniu 
tutejszej gminy." 

4. po punkcie 15 dodaje się punkt 16 w brzmieniu: "Tabela w punkcie 14 zawierająca 
procentową wysokość odpłatności, ma także zastosowanie do odpłatności za pobyt 
mieszkańców miasta i gminy Staszów w mieszkaniach chronionych położonych poza 
terenem miasta i gminy Staszów."
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§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) zmiany: Dz.U. z 2016r.: poz. 1579, poz.1948; z 2017 r.: poz. 730, poz. 935. 
2) zmiany: Dz.U. z 2016r.: poz. 753, poz. 1583, poz. 1948, poz. 2174; z 2017 r.: poz. 777, poz. 1292.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/399/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Na terenie Gminy Staszów zostało utworzone mieszkanie chronione w miejscowości 
Oględów w budynku po byłej szkole podstawowej dla osób z terenu Miasta i Gminy 
Staszów, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 
chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu ale nie wymagają 
usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Zasadnym jest aby 
poszerzyć krąg odbiorców tej formy pomocy o osoby i rodziny, które w wyniku zdarzenia 
losowego bądź przemocy w rodzinie straciły bezpieczne miejsce zamieszkania lub znalazły 
się w innej sytuacji kryzysowej. Pobyt w mieszkaniu chronionym interwencyjnym miałoby 
chrakter przejściowy i krótkotrwały. Ze względu na sytuację życiową mieszkańców tutejszej 
gminy oraz specyficzny charakter niektórych mieszkań chronionych będących w posiadaniu 
innych gmin, w mieszkaniach tych mogą przebywać mieszkańcy gminy Staszów. 
Możliwość zawarcia porozumienia lub umowy z innymi gminami umożliwi pomoc także 
tym mieszkańcom Gminy Staszów, którzy ze względu na sytuację życiową będą tej pomocy 
potrzebowali. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za 
zasadne. 
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