
UCHWAŁA NR XLIV/340/2018
RADY GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

z dnia 17 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3, art.48, art. 48a ust 1 i 2, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 poz. 1769, poz.1985, z 2018 r. poz.650, poz.700)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy 
Złotniki Kujawskie w ośrodkach wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi.

§ 2.   Osoby bezdomne, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego zgodnie 
z art. 8 ust. 1, pkt 1i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r. poz.1769 i 1985 
oraz z 2018 r. poz. 650 i 700 )ponoszą odpłatność za pobyt w schronisku według poniższej tabeli:

Dochód osoby/ rodziny wg kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej

Wysokość odpłatności za pobyt i posiłek w % liczona 
od dochodu osoby przebywającej w ośrodku wsparcia

do 100% Nieodpłatnie
Powyżej 100%do 200% do 70%
Powyżej 200%do 250% do 80%

Powyżej 250% do 100%

§ 3.  Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w schronisku, a w przypadku pobytu 
obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym 
miesiącu.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotniki Kujawskie

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 czerwca 2015 roku 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, w których 
udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania 
osobom tego pozbawionym 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2018 r.

Poz. 3859



§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Woźniak
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