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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr XXVIII/204/2020 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych: 
osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 ust. 1, ust. 3, ust. 4, 
ust. 5 i ust. 6 oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Gminie Popielów tworzy się 2 mieszkania chronione, wspierane dla osób niesamodzielnych: osób 
starszych lub/i z niepełnosprawnością, na które przeznacza się pomieszczenia znajdujące się budynku 
w miejscowości Stobrawa ul. Jakuba Kani 7. 

§ 2.  

W okresie realizacji oraz trwałości projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz 
wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zwalnia się mieszkańców z odpłatności za pobyt w mieszkaniu. 

§ 3.  

Projekt o którym mowa w § 2 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. 

§ 4.  

Bezpośrednim realizatorem projektu o którym mowa w § 2 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Popielowie. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie  

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz osób 
starszych w formie utworzenia 2 mieszkań chronionych/wspomaganych w miejscowości Stobrawa - 
Gmina Popielów dla 2 osób niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością. 
Mieszkania powstaną na bazie zasobów gminy - lokal (dom) o pow. użytkowej około 90 m2, na bazie 
którego powstaną 2 odrębne mieszkania o powierzchni około 35 m2, dla osób które nie mają możliwości 
samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek oraz schorzenia, a wymagają pomocy 
w samodzielnym funkcjonowaniu zarówno w miejscu zamieszkania jak i w życiu społecznym, oraz 
w poprawie funkcjonowania psychofizycznego. Działania te pozwolą wyeliminować deficyty lub 
dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Wkładem własnym gminy 
jest wartość  budynku, w którym zostaną utworzone 2 mieszkania chronione/wspomagane, szacowana 
wartość około 90 000,00 zł. Wartość zostanie potwierdzona operatem szacunkowym. 

 Realizacja ww. zadań odbędzie się w ramach partnerstwa zawartego pomiędzy Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu.
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