
  

UCHWAŁA NR XLIII/360/18 

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych mieszkańców miasta Bielsk Podlaski 

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

z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, poz. 1985) uchwala się, co następuje: 

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

i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie miasta Bielsk Podlaski. 

2. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny, z wyjątkiem osób, których 

dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej. 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, w zależności od dochodu osoby zobowiązanej do jej 

poniesienia przedstawia się następująco: 

Dochód osoby określony wg 

kryterium art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych w % 

Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinach 

100% i poniżej bezpłatnie bezpłatnie 

Powyżej 100% - 150% 10% 20% 

Powyżej 150% - 200% 15% 30% 

Powyżej 200% - 250% 25% 40% 

Powyżej 250% - 300% 50% 80% 

Powyżej 300% 100% 100% 

§ 2. Zasady regulowania odpłatności oraz szczegółowe zasady funkcjonowania ośrodka wsparcia lub 

mieszkania chronionego ustalane będą na podstawie porozumienia między dyrektorem Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, a kierownikiem ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego, na terenie którego 

przebywa osoba skierowana. 

§ 3. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalona proporcjonalnie do 

ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Igor Łukaszuk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Poz. 2060
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