
UCHWAŁA NR XXVIII / 223 / 2005

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 28 września 2005 r.

w  sprawie: ustalenia  organizacji  oraz  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt

w  mieszkaniu  chronionym  przez  usamodzielnianych  wychowanków  placówki  opiekuńczo

-wychowawczej - Domu Dziecka w Chełmnie

Na podstawie art.97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala  się  organizację  oraz  zasady ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w mieszkaniu  chronionym

w brzmieniu załącznika nr l do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski



Załącznik

do Uchwały Nr XXVIII / 223 / 2005

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 28 września 2005 r.

Organizacja oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

przez usamodzielnianych wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej

- Domu Dziecka w Chełmnie

§ 1.

1. Mieszkanie chronione wchodzi w struktury Domu Dziecka w Chełmnie.

2. Przyznanie  mieszkania  chronionego  jest  formą  pomocy  w  procesie  usamodzielnienia

pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka w Chełmnie oraz ich integracja ze społecznością

lokalną.

3. Zadaniem udzielania pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym jest w szczególności

przygotowanie osoby pod opieką opiekunów procesu usamodzielnienia i pracowników placówki

do prowadzenia samodzielnego życia.

4. Pobyt w mieszkaniu zaspokaja potrzeby bytowe. Jednocześnie w mieszkaniu może przebywać

dwoje wychowanków. W mieszkaniu znajduje się jeden pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój.

§ 2.

1. Skierowanie  wydaje  Starosta  lub  z  jego  upoważnienia  Kierownik  Powiatowego  Centrum

Pomocy Rodzinie  w Chełmnie  na pisemny wniosek i  za  zgodą Dyrektora Domu Dziecka w

Chełmnie.

2. Miejsce  w  mieszkaniu  chronionym  może  być  przyznane  usamodzielniającemu  się

wychowankowi Domu Dziecka w Chełmnie, w stosunku do którego na powiecie chełmińskim

ciąży obowiązek udzielania pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, a w

szczególności:

– nie może powrócić do miejsca zamieszkania sprzed umieszczenia w placówce,

– nie może nadal zamieszkiwać w placówce,

– proces usamodzielniania wymaga zamieszkania w mieszkaniu chronionym.

3. Pobyt w mieszkaniu należy ująć w indywidualnym programie usamodzielnienia.



§ 3.

Miejsce  w mieszkaniu  chronionym przysługuje  wychowankowi,  którego dochód nie  przekracza

200% kryterium określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4.

Miejsce w mieszkaniu chronionym przysługuje wychowankowi na czas określony, z zastrzeżeniem

§ 5 ust. l, do momentu:

1. w którym jego dochody przekroczą  200% kryterium określonego w § 3 i  będą umożliwiały

wynajem lokalu we własnym zakresie,

2. otrzymania własnego mieszkania,

3. wstąpienie w związek małżeński,

4. zmiany miejsca pobytu na dłużej niż 2 m-ce,

5. w przypadku nie przestrzegania umowy.

§ 5.

1. Zamieszkanie w mieszkaniu chronionym nie może trwać dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

2. W  przypadku  konieczności  opuszczenia  mieszkania  chronionego  z  powodów wymienionych

w § 3 okres wypowiedzenia trwa l miesiąc.

§ 6.

1. Wychowanek uprawniony jest  korzystać z  mieszkania  chronionego:  pomieszczeń  i  sprzętów,

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pokrywać koszty ich eksploatacji, nie uszczuplać składników

majątkowych.

2. Wychowanek jest zobowiązany stosować się do norm kulturalnego zachowania i poszanowania

praw  innych  mieszkańców  mieszkania  chronionego  oraz  całej  nieruchomości,  przestrzegać

ustalonego porządku a w szczególności zachować ciszę nocną w godzinach 22:00-6:00"

3. Na terenie mieszkania chronionego obowiązuje:

– zakaz nocowania osobom obcym,

– zakaz nadużywania alkoholu,

– goście mogą przebywać do godz. 22:00.

§ 7.

Nadzór nad sposobem korzystania z mieszkania chronionego sprawuje Dyrektor Domu Dziecka,

który może upoważnić pracownika Domu Dziecka.



§ 8.

Wychowanek jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia nadzoru, o którym mowa w § 7.

§ 9.

1. Wychowanek korzystający z mieszkania chronionego nie może dysponować powierzonym mu

sprzętem na rzecz osób trzecich, w tym oddawać ich w użyczenie innym osobom.

2. Wychowanek  odpowiada  w  pełnym zakresie  za  wszelkie  zaistniałe  szkody  w  przekazanym

mieniu  -  nie  odpowiada  natomiast  z  tytułu  zmniejszenia  się  wartości  powierzonych  rzeczy

powstałych z normalnych następstw- użytkowania.

§ 10.

Szczegółowe  zasady korzystania  przez  wychowanka  z  mieszkania  chronionego  określać  będzie

umowa zawarta z Dyrektorem Domu Dziecka przy akceptacji Kierownika Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie.

§ 11.

1. Osoba  usamodzielniana  ponosi  częściowe  koszty  utrzymania  mieszkania  chronionego

proporcjonalnie do swoich dochodów, zgodnie z tabelą odpłatności:

Tabela odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Kwota dochodu osoby usamodzielnianej -

kryterium dochodu w %

% ponoszonych kosztów utrzymania mieszkania

chronionego
100 - 120 20
121 - 140 30
141 - 150 40
151 - 160 50
161 - 170 70
171 - 180 90
181 - 200 100

2. Miesięczny koszt pobytu ustala Dyrektor Domu Dziecka w Chełmnie.

§ 12.

W przypadkach szczególnie  uzasadnionych sytuacją materialną,  zdrowotną,  losową,  na wniosek

osoby usamodzielnianej. Starosta może zwolnić całkowicie lub częściowo z ponoszenia opłat za

pobyt w mieszkaniu chronionym,


