
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/167/21 

RADY GMINY PRZEWORNO 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/60/20 Rady Gminy Przeworno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  

oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.1)) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2268) Rada Gminy Przeworno 

uchwala,  co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/60/20 Rady Gminy Przeworno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych jest odpłatny. 

2. Stawka dziennego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych wynosi 50,00 zł. 

3. Stawka dziennego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wynosi 

83,33 zł. 

4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych 

oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w przypadku pobytu obejmującego 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Przeworno: 

Kamil Kamiński 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 stycznia 2022 r.
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