
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/232/2017 

RADY GMINY KRASNOPOL 

z dnia 29 września 2017 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, 

poz. 1359 i poz. 1616, z 2016 r. poz. 753, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, poz. 60, 

poz. 624, poz. 777, poz. 1292, poz. 1428 i poz. 1475) Rada Gminy Krasnopol uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych przez mieszkańców Gminy Krasnopol i osoby bezdomne, które ostatnie miejsce zameldowania na 

pobyt stały miały na terenie Gminy Krasnopol: 

Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie w % 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności wyrażona w % kosztów 

utrzymania w ośrodku lub mieszkaniu chronionym 

100% i poniżej bezpłatnie 

Powyżej 100% do 125% 40% 

Powyżej 125% do150% 50% 

Powyżej 150% do175% 60% 

Powyżej 175% do 200% 70% 

Powyżej 200% do 225% 80% 

Powyżej 225% do 250% 90% 

Powyżej 250% 100% 

§ 2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych należy uiścić z góry 

w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego ośrodek 

lub mieszkanie chronione.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Piotr Korsakowski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 października 2017 r.

Poz. 3631
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