
UCHWAŁA NR LVII/1172/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12, oraz ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. W uchwale nr XXXVII/712/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
2017 r. poz. 1641) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych w Katowicach, wprowadzić następujące zmiany:

1) § 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
"4) załącznik Nr 4 – Mieszkania Chronione Wspierane, które przeznaczone są dla osoby 

niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.",
2) w § 1 uchwały dodaje się ust.2, który otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy określone w zalączniku Nr 4 nie mają zastosowania przy realizacji specjalnych projektów 
społecznych w mieszkaniach chronionych treningowych, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym 
unijnych. Wszelkie prawa i obowiązki, w tym zasady odpłatności, reguluje trójstronna umowa dotycząca 
pobytu w mieszkaniu treningowym, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym mieszkanie tj. Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, Opiekunem mieszkania oraz Mieszkańcem.",
3) §1 ust. 1 w załączniku Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie:

"1. Pobyt w Mieszkaniach Chronionych Wspieranych, które przeznaczone są dla osoby niepełnosprawnej, 
w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby 
w podeszłym wieku lub przewlekle chorej, zwanych dalej Mieszkaniem, jest odpłatny w wysokości 
ustalonej w decyzji administracyjnej.".

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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