
 

 

UCHWAŁA NR XXI/170/2017 

RADY GMINY WĄSOSZ 

z dnia 31 października 2017 r. 

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

i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Wąsosz 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

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

chronionych mieszkańców Gminy Wąsosz. 

§ 2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniu 

chronionym, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność ustalana jest proporcjonalnie  

do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej ponoszą odpłatność wg poniższej tabeli: 

Dochód na osobę zgodnie z kryterium dochodowym 

określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Procent miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia bądź mieszkaniu chronionym 

do 100% 0% 

powyżej 100% do 125% 40% 

powyżej 125% do 150% 50% 

powyżej 150% do 175% 60% 

powyżej 175% do 200% 70% 

powyżej 200% do 225% 80% 

powyżej 225% do 250% 90% 

powyżej 250% 100% 

§ 4. Miesięczny koszt utrzymania, zasady regulowania odpłatności ustalone będą na podstawie 

porozumienia zawartego między Wójtem Gminy Wąsosz a Kierownikiem Ośrodka Wsparcia lub mieszkania 

chronionego, na terenie którego przebywa osoba skierowana. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz. 

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

Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Elżbieta Niebrzydowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 listopada 2017 r.

Poz. 4119
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