
 

 

UCHWAŁA NR LII/285/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 18 września 2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 12, art. 48a ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 i 5, 

art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1508) uchwala się,  

co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia/mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Malczyce. 

2. Odpłatność za pobyt wyliczana będzie na podstawie poniższej tabeli: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej, 

osoby w rodzinie, zgodnie z kryterium dochodowym 

określonym w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej 

Odpłatność osoby bezdomnej 

do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100% - do150% 60 % 

powyżej 150% - do 200%  70 % 

powyżej 200% - do 250% 80 % 

powyżej 250% 100 % 

3. Wysokość odpłatności, termin i sposób odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia/mieszkaniu 

chronionym będą określane w decyzji administracyjnej. 

§ 2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodkach wsparcia/mieszkaniach 

chronionych, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie  

do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce: 

M. Głowacki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 września 2018 r.

Poz. 4589
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