
BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE

Stary Rynek 1
89-600 Chojnice Chojnice, dnia 21 października 2021 r.

MOPS. 062.18.2021

Sz. P.

Krzysztof Pestka
Radny Rady Miejskiej
w Chojnicach

Dotyczy: Zapytania BR.0003.21.2021

W odpowiedzi na zapytanie Pana Krzysztofa Pestki - radnego Rady Miejskiej
w Chojnicach - zawarte w pi śmie IZ.1.10.2021 z dnia 6.10.2021 r. (wpływ do Urzędu
Miejskiego - 8.10.2021 r.) w zakresie dodatku mieszkaniowego dla mieszkańców miasta
Chojnice, udzielam następujących informacji :

Adnotacja do pytania nr 1:
Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w poszczególnych latach

wpłynęło:
- w 2018 roku - 1.057 wniosków
- w 2019 roku - 963 wniosków
- w 2020 roku - 865 wniosków
- w pierwszym półroczu 2021 roku - 414 wniosków
Adnotacja do pytania nr 2:
Wnioski , które rozpatrzono pozytywnie, w poszczególnych latach kształtują

si ę następująco:
- w 2018 roku - 996 wnioski
- w 2019 roku - 900 wnioski
- w 2020 roku - 815 wnioski
- w pierwszym półroczu 2021 roku - 376 wnioski , w tym 4 wnioski o dodatek

mieszkaniowy powi ększony o dopłaty do czynszu. (Dodatek mieszkaniowy powi ększony
o dopłaty do czynszu przyznany został na podstawie Ustawy o szczególnych rozwi ązaniach
zawi ązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm). Zgodnie z art. 15 zzzie tej ustawy został on przyznany
na wniosek o dodatek z adnotacją „dodatek mieszkaniowy powi ększony o dopłatę
do czynszu” złożony nie później ni ż w dniu 31 marca 2021 r. na 6 miesi ęcy).

Adnotacja do pytania nr 3:
Wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi ła:
- w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na łączną kwotę 1.198.613,78 zł.
- w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na łączną kwotę 1.101.171,69 zł.
- w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na łączną kwotę 1.167.582,84 zł
- w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. na łączną kwotę 567.988,93 zł, z czego

kwota 4.714,83 zł stanowi ła dopłaty do czynszu.
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Należy nadmieni ć, i ż kwoty przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych zgodne
są z decyzjami , które wydawane są na podstawie obowi ązujących przepisów prawa: Ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm)
oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz.735) po przeprowadzeniu postępowania dowodowego na podstawie
zebranych dokumentów oraz wywiadów przeprowadzonych u wnioskodawców
ze szczególnym poszanowaniem słusznego interesu strony, wynikającego z art. 7 KPA i przy
zapewnieniu stronie praw wynikających z art. 10 KPA.

Budżet na wypłatę dodatków mieszkaniowych uwzględnia zawsze faktyczne
zapotrzebowanie na wypłaty tego świadczenia i nie przewiduje żadnych limitów.

Adnotacja do pytania nr 4:
Osoby które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowe

zespoły orzekania o niepełnosprawności , o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U z 2021 r. poz. 426,568 875) z zapisem - pkt. 10 tego orzeczenia - przyznają cym
prawo do zamieszkiwania w osobnym pokoju lub poruszają cej się na wózku
inwalidzkim, uprawnia - zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych - do
powi ększenia powierzchni normatywnej lokalu o 15 m2

Adnotacja do pytania nr 5:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach nie posiada danych dotyczących

mieszkań będących w zarządzie ZGM sp. z o. o. w Chojnicach. Wobec powyższego
udzielenie odpowiedzi w tym zakresie jest niemożliwe.

Z poważaniem

BURMISTRZ
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Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Do wiadomości :
1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach- P. Antoni Szlanga


