
 

 

UCHWAŁA NR 100/19 

RADY GMINY ZGORZELEC 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

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

i mieszkaniach chronionych. 

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

z 2019 r., poz. 506 z późn. 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 2019 r., poz.1507 ze zm.), Rada Gminy 

Zgorzelec uchwala, co następuje: 

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

i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

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

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 za 

schronisko dla osób 

bezdomnych 

Odpłatność osoby 

bezdomnej za schronisko 

dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi 

Odpłatność za pobyt  

w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach 

chronionych  

do 100% do 30% do 50% nieodpłatnie 

powyżej 100% do 200% powyżej 30% do 50% powyżej 50% do 70% do 30% 

powyżej 200% do 250% powyżej 50% do 70% powyżej 70% do 80% powyżej 30% do 60% 

powyżej 250% powyżej 70% do 100% powyżej 80% do 100% powyżej 60% do 100% 

3. Miesięczna opłata za pobyt stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt wynoszącej 25 zł, liczby dni 

pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o których mowa w tabeli w § 1 ust. 2. 

4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu, w przypadku pobytu obejmującego niepełny 

miesiąc odpłatność ustalana jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr 346/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec: 

A. Rakoczy 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 7142


		2019-12-06T12:53:06+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




