
 

 

UCHWAŁA NR XVII/165/19 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 29 października 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr LV/693/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U z 2019 r. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LV/693/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla osób 

bezdomnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2018 r. poz. 2461) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6.1. 

Odpłatność za pobyt w Centrum ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w uzgodnieniu 

z osobą, która przebywa w Centrum, w zależności od dochodu zgodnie z tabelą: 

Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby 

w rodzinie wyrażony w procentach w stosunku  

do kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby 

samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie 

wyrażonej w procentach w odniesieniu  

do miesięcznego kosztu pobytu. 

1 do 20% 

powyżej 20% do 60 % 

powyżej 60% do 100 % 

do 10% 

powyżej 10% do 20% 

powyżej 20% do 30% 

2 powyżej 100% do 110% do 40% 

3 powyżej 110% do 130% powyżej 40% do 50% 

4 powyżej 130% do 150% powyżej 50% do 60% 

5 powyżej 150% do 170% powyżej 60% do 80% 

6 powyżej 170% do 200% powyżej 80% do 100% 

7 powyżej 200% 100% 

2. Opłata za pobyt osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, których dochód 

nie przekracza kryterium dochodowego nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej 

lub dochodu na osobę w rodzinie.”. 

§ 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: 

M. Romańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 listopada 2019 r.

Poz. 6385
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