
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/228/17 

RADY MIASTA SIEMIATYCZE 

z dnia 8 listopada 2017 r. 

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

i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Siemiatycze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z 2015 r. poz. 1310, z 2017 r. poz. 38, 1292 i 1428) Rada 

Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje: 

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

chronionych mieszkańców Miasta Siemiatycze. 

§ 2. Pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Miasto Siemiatycze pokrywa część 

kosztów stanowiących różnicę miedzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodku wsparcia lub 

mieszkaniu chronionym, a opłatą uiszczoną przez osobę umieszczoną w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 

chronionym.  

§ 3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 

chronionym.  

§ 4. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodek wsparcia lub mieszkanie chronione 

w trakcie miesiąca kalendarzowego, ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku lub 

mieszkaniu chronionym w danym miesiącu. 

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

o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli: 

Dochód osoby lub dochód na osobę 

w rodzinie określony wg. kryterium 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych w % 

do 100% bezpłatnie 

powyżej 100% do 150% 40% 

powyżej 150% do 200% 60% 

powyżej 200% do 250% 80% 

powyżej 250% 100% 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Miasta 

Agnieszka Monika Zalewska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 listopada 2017 r.

Poz. 4230
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