
 

 

UCHWAŁA NR 227/XXXII/21 

RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 24 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 48a ust. 1, art. 97 ust. 1, ust. 1a 

w związku z art. 51 ust. 5, art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2369.), Rada Gminy Nowa Ruda 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 126/XIV/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia 

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

Urz. Woj. Dolnośląskiego 2020.723), zmienionej uchwałą nr 137/XV/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 

stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2020.989) i uchwałą nr 152/XVII/20 Rady Gminy Nowa Ruda z 

dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2020.3126), zmienionej uchwałą nr 208/XXVII/20 Rady 

Gminy Nowa Ruda z dnia 22 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2020.7253) wprowadza się 

następującą zmianę: 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt wynoszącej 

40 zł, a w przypadku pobytu w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 73,33 zł, liczby 

dni pobytu oraz wskaźnika ustalonego w %, o którym mowa w § 2. 

2. Miesięczna opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt 

wynoszącej 10 zł, liczby dni pobytu oraz wskaźnika ustalonego w %, o którym mowa w § 2. 

3. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym nie obejmuje 

pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę 

opłaty przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

4. Przyznanie pomocy w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz sposób płatności 

ustalane są indywidualnie w formie decyzji na podstawie i w trybie ustawy o pomocy społecznej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójt Gminy Nowa Ruda. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

Bożena Sołek-Muzyka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 marca 2021 r.

Poz. 1553
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