
 

 

UCHWAŁA NR LXVI/676/2014 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 25 września 2014 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/435/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz.594 z późn. zm.) art. 12 pkt 11 i art, 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt  12, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) - Rada Miejska Wałbrzycha 

uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVI/435/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych po § 6 dodaje się § 6a, 

który otrzymuje brzmienie: „§6a. Osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na 

osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej,  ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli: 

 posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby 

w rodzinie w procentach kryterium dochodowego określonego 

w ustawie 

 wysokość odpłatności w procentach 

średniego kosztu utrzymania mieszkania 

 powyżej 100 - 140  od 10 do 50 

 powyżej 140 - 200  od 50 do 90 

 powyżej 200  100 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

A. Romańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 października 2014 r.

Poz. 4091
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