Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę
Cieszyn lub na jej zlecenie

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań
własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych. Uchwałą nr XXX/308/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21
marca 2013 r. ustalono zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
natomiast kwestie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia reguluje odrębna uchwała
XXVII/258/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
W roku 2015 uruchomiono pierwsze mieszkanie chronione na terenie Gminy Cieszyn przy
ul. Towarowej. W roku 2019 powstało mieszkanie przy ulicy Górnej. Praktyczne aspekty
funkcjonowania obu form wsparcia – fakt korzystania zarówno przez osoby w rodzinie, jak
i samotnie gospodarujące oraz zróżnicowane zapotrzebowanie beneficjentów na formy
wsparcia w mieszkaniu, począwszy od nauki samoobsługi po utrzymywanie więzi
rodzinnych i trening uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, czynią zasadnym ponowne
uregulowanie zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
Nowy projekt uchwały pozwala jasno ustalić średni miesięczny koszt utrzymania osoby
w mieszkaniu chronionym. Obliczanie odpłatności według obowiązującej uchwały w
zakresie dotyczącym mediów, ze względu na sposób rozliczania z usługodawcami, jest
utrudniony. Ponadto, zgodnie z obowiązującą uchwałą, nie ma możliwości wliczenia do
kosztów utrzymania mieszkania ewentualnych kosztów wynagrodzeń dla kadry świadczącej
wsparcie osobom przebywającym w mieszkaniu chronionym.
Przyjęte rozwiązanie nawiązuje do określonego w ustawie o pomocy społecznej sposobu
ustalania odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Uzasadnieniem dla przyjęcia zbliżonej definicji kosztu utrzymania w obu formach wsparcia
jest szeroki wachlarz usług przez nie oferowanych, dotychczasowe doświadczenie
pracowników w ustalaniu kosztu za pobyt w prowadzonym na terenie Cieszynie domu dla
matek oraz dążenie do ujednolicenia warunków świadczonej pomocy.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom, zgodnie z Uchwałą Nr L/520/10 Rady
Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, a także konsultacjom
z mieszkańcami Cieszyna, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z
dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Cieszyna.
Pierwsze konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 12 lipca do 23 lipca 2019 roku,
natomiast konsultacje z mieszkańcami Cieszyna w terminie od 26 lipca do 5 sierpnia 2019
roku.
W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie w sprawie ww. projektu uchwały.

Poniżej przedstawiam wyliczenie miesięcznej odpłatności za pobyt jednej osoby
w mieszkaniu chronionym przy ul. Górnej 7/1 w Cieszynie, z uwzględnieniem wskaźników
odpłatności określonych w obowiązującej uchwale nr XXX/308/13 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 21 marca 2013 r. oraz wskaźników odpłatności zawartych w projekcie uchwały:
odpłatność wg uchwały nr XXX/308/13
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 marca
2013 r.

odpłatność wg projektu uchwały

dochód do 100%
kryterium
(do 701 zł)

bez opłat (zgodnie z
ustawą o pomocy
społecznej)

dochód do 100%
kryterium
(do 701 zł)

bez opłat (zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej)

powyżej 100% do
200%
(powyżej 701 zł do
1.402 zł)

50% kosztów: 264,90 zł

powyżej 100% do
150%
(powyżej 701 zł do
1.051,50 zł)

25% średniomiesięcznego
kosztu: 131,64 zł

powyżej 200%
(powyżej 1.402 zł)

100% kosztów: 529,79 zł

powyżej 150% do
200%
(powyżej 1.051,50 zł
do 1.402 zł)

35% średniomiesięcznego
kosztu: 184,30 zł

powyżej 200 % do
250%
(powyżej 1.402 do
1.725,50 zł)

50% średniomiesięcznego
kosztu: 263,28 zł

powyżej 250%
(powyżej 1.725,50 zł)

100% średniomiesięcznego
kosztu: 526,56 zł

kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej z ustawy o pomocy społecznej: 701 zł
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie z ustawy o pomocy społecznej: 528 zł

Koszt pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. Górnej 7/1 (wg uchwały nr XXX/308/13
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 marca 2013 r.) za maj 2019:
 koszty utrzymania mieszkania: 1.044,36 zł + opłaty za media: 545,02 zł = 1.589,38 zł : 3
osoby/miejsca = 529,79 zł
Średni miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu chronionym przy ul. Górnej 7/1 (wg projektu
uchwały):
 koszty funkcjonowania mieszkania w okresie III – V 2019: 4.739,00 : 9 miejsc (3
miejsca x 3 miesiące) = 526,56 zł

