Projekt
z dnia 8 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia .................... 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie mieszkań chronionych na wykonanie zadań
z zakresu pomocy społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 53 ust. 1,
ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r.
poz. 1769, poz. 38, poz. 1292, poz. 1428 i poz. 1985, Dz.U. z 2015r. poz. 1310, Dz.U. z 2018r.
poz. 650 i poz. 700), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2017r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z realizacją programu „Za życiem” (Dz.U. z 2017r. poz. 1292)
Rada Miasta Bydgoszczy
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/1037/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie
mieszkań chronionych na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. 1. Wydzielić z mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy jedenaście mieszkań chronionych
z przeznaczeniem dla osób pełnoletnich, 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, w szczególności dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla
nieletnich, a także dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
2. Przekształcić następujące mieszkania chronione:
1) Bydgoszcz, ul. Kapuściska 9/14;
2) Bydgoszcz, ul. Kapuściska 9/22;
3) Bydgoszcz, ul. Kapuściska 9/30
na mieszkania chronione treningowe.
3. Przekształcić następujące mieszkania chronione:
1) Bydgoszcz, ul. Techników 2/2;
2) Bydgoszcz, ul. Techników 2/8;
3) Bydgoszcz, ul. Techników 2/9;
4) Bydgoszcz, ul. Techników 2/14;
5) Bydgoszcz, ul. Techników 2/15;
6) Bydgoszcz, ul. Techników 2/20;
7) Bydgoszcz, ul. Techników 2/21;
8) Bydgoszcz, ul. Techników 2/24
na mieszkania chronione wspierane.

Id: 28F8F14E-6D44-4362-BE11-80649A6C3A25. Projekt

Strona 1

4. W zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, wydzielić z mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy sześć mieszkań
wspomaganych z lokalizacją:
1) Bydgoszcz, ul. Nakielska 22/3;
2) Bydgoszcz, ul. Chełmińska 9/2;
3) Bydgoszcz, ul. Kanałowa 2/4;
4) Bydgoszcz, ul. Kanałowa 2/4A;
5) Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 87/1;
6) Bydgoszcz, ul. Długosza 16/6”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński
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Uzasadnienie
1.Przedmiot regulacji.
Zawarte w uchwale regulacje zmieniają przepisy obowiązującej Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy
Nr XXXV/1037/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie mieszkań chronionych na wykonanie zadań z zakresu
pomocy społecznej. Zmiany dotyczą: ilości mieszkań chronionych ze wskazaniem ich lokalizacji oraz
przekształcenia ich na lokale chronione treningowe i wspierane, do czego zobowiązują przepisy ustawy z dnia
22 czerwca 2017r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” oraz wskazania
mieszkań wspomaganych, na których remont i adaptację miasto Bydgoszcz otrzymało dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
2.Omówienie podstawy prawnej.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.
Charakter tych mieszkań został wskazany przez ustawodawcę w art. 53 ust. 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017r. o zmianie niektórych ustaw,
w związku z realizacją programu „Za życiem” przepis art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej otrzymał nowe brzmienie. W szczególności wprowadzono pojęcia mieszkań chronionych
treningowych i wspieranych. Na podstawie dyspozycji art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2017r. o zmianie
niektórych ustaw, w związku z realizacją programu „Za życiem”: podmioty prowadzące mieszkania chronione
obowiązane są do przekształcenia tych mieszkań w mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione
wspierane. Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej
wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Pojawienie
się pojęcia mieszkań wspomaganych łączy się z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Wydzielenie z zasobu miasta Bydgoszczy mieszkań wspomaganych, celem realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, należy do aktualnych potrzeb gminy z zakresu pomocy
społecznej. Mieszkania wspomagane są objęte możliwością dofinansowania ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z których miasto aktualnie
korzysta na wskazane lokalizacje.
3.Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi).
Uchwała nie wymaga konsultacji przewidzianych przepisami prawa ani przepisani wewnętrznymi.
4.Uzasadnienie merytoryczne.
Uchwała wskazuje uaktualnioną liczbę mieszkań chronionych oraz mieszkania wspomagane, na których
remont i adaptację miasto otrzymało dofinansowanie w ramach projektu pn. „Przebudowa zdegradowanych
lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania
wspomagane”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycję w infrastrukturę zdrowotną
i społeczną, Poddziałania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu
do usług społecznych poprzez przebudowę zdegradowanych lokali mieszkalnych w celu ich adaptacji na
mieszkania wspomagane. W wyniku realizacji projektu powstały mieszkania wspomagane, związane
z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Ponadto projekt uchwały przekształca lokale chronione na mieszkania chronione treningowe i wspierane. Do
takiego przekształcenia zobowiązuje miasto dyspozycja art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2017r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”.
5.Ocena skutków regulacji.
Realizacja niniejszej uchwały wywołuje skutki finansowe w budżecie miasta Bydgoszczy. Środki na
realizację będą pochodziły z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środków pozyskanych
w ramach realizowanych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
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