
ZARZĄDZENIE NR 36/2019
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach  dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy  Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj.  Śl. Nr 250 poz. 3857)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie  
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  mieszkaniach chronionych, stanowiący załącznik nr 1 do 
zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 20 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz na 
stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu uchwały, 
o którym mowa w §1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego w §1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz 450 z późn. 
zm.)

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl  w terminie określonym w §2 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 
zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Projekt

Wójta Gminy Miedźno z dnia 5 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR ___/___/2019
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminy  (Dz. U.  z 2018 r.
poz. 994 z późn.  zm.),  oraz  art. 17 ust. 1 pkt 12,  art. 53 i art. 97 ust. 1 i 5  ustawy  z dnia  12 marca  2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 

§ 2. 1. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy  społecznej  odpłatność  za  pobyt  w mieszkaniu  chronionym  ustala  się  według zasad  określonych
w poniższej tabeli: 

Lp.  Procentowy dochód osoby przebywającej
w mieszkaniu chronionym określony według

kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

 Wysokość odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym, liczona

procentowo w stosunku do pełnego kosztu
pobytu

1.   do 100%  nieodpłatnie

2.  powyżej 100% do 150% 40%

3.  powyżej 150% do200%  60%

4.  powyżej 200% do 250%  80% 

5.  powyżej 250%  100%

2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

3. W przypadku pobytu  osoby w mieszkaniu chronionym przez okres  nieobejmujący pełnego miesiąca,
opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni w danym
miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno. 

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 marca 2019 r.
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Uzasadnienie

Celem uchwały jest  ustalenie  szczegółowych  zasad odpłatności  za  pobyt  w mieszkaniu chronionym.  Na
podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społeczenej Rada Gminy jest upoważniona
do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt  w mieszkaniach chronionych.  Określenie  odpłatności  według przedstawionych  zasad pozwala  ustalić
wysokośc  odpłatności  z uwzględnieniem  możliwości  finansowych  osób/rodzin  zobowiązanych  do  jej
wnoszenia.  W świetle  art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy  z dnia  12 marca  2004 r.  o pomocy  społecznej  do  zadań
własnych  gminy  o charakterze  obowiązkowym  należy:  prowadzenie  i zapewnienie  miejsc  w mieszkaniach
chronionych.  W świetle art. 53 ust. 3 ww. ustawy mieszkanie  chronione może być  prowadzone przez każdą
jednostkę  organizacyjną  pomocy  społecznej  lub  organizację  pożytku  publicznego  i w  zależności  od celu
udzielania  wsparcia  prowadzone  jest  jako  mieszkanie  chronione  treningowe  lub  mieszkanie  chronione
wspierane. W świetle art. 53 ust. 5 ww. ustawy mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:

1)  osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami 
psychicznymi;

2)  osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 15 marca 2019 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Termin konsultacji od dnia 20 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. 

Informacja o zgłaszającym:

Nazwa i adres podmiotu
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu
E-mail
Tel.

Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
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