
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/161/17 

RADY GMINY NOWINKA 

z dnia 4 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Nowinka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 

poz. 1875) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769 ze zm: poz. 1985) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/157/17 Rady Gminy Nowinka z dnia 18 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 

poz. 3514) w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Nowinka wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych przysługuje osobom, w tym bezdomnym oraz których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.”; 

2) § 4 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia lub 

mieszkaniach chronionych przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym oraz których 

dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej.”; 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

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

porozumienia zawartego między Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince 

a Kierownikiem Ośrodka Wsparcia, na terenie którego przebywa osoba skierowana, za wyjątkiem domu 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, co do których stosuje się przepisy dotyczące średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.”; 

4) uchyla się § 6. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/138/17 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych. (Dz. U. Woj. Podl. Poz. 1395) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Paszkiewicz 
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