
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/391/18  

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 27 marca 2018 r. 

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

udzielających schronienia osobom bezdomnym 

Na podstawie art. 97 ust 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2017 r. 

poz. 1769 i 1985) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  udzielającym 

schronienia  osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Góra. 

§ 2. 1. 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 za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej 

albo osoby w rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy 

o pomocy społecznej wyrażony w % 

Wskaźnik odpłatności w procentach dobowego kosztu 

utrzymania osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia 

powyżej 100 % - do 130% 30 % 

powyżej 130% - do 150% 50% 

powyżej 150% - do 170% 70% 

powyżej 170% - do 200% 90% 

powyżej 200% 100% 

2. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia udzielającym schronienia stanowi iloczyn dobowej stawki  

za pobyt, faktycznej liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności w procentach o którym mowa w tabeli 

określonej w ust. 1. 

3. Odpłatność ustalona zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć 70% dochodu osoby bezdomnej, nie może  

też być wyższa niż faktyczny koszt pobytu obowiązujący w danym schronisku. 

§ 3. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia udzielającym schronienia dokonywana jest z dołu w rozliczeniach 

miesięcznych na rachunek bankowy wskazany w decyzji administracyjnej. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Kubicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1982


		2018-04-13T12:04:20+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




