
  

UCHWAŁA NR XVII/263/19 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 2 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.
1)

) oraz 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.
2)

) w związku z art. 97 

ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.
3)

) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/185/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie 

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

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5210), w załączniku Nr 4 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

"4. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt osoby bezdomnej ustala się, z zastrzeżeniem ust. 5,  

na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku 

do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej wyrażony w % 

Wysokość odpłatności wyrażona w % 

w stosunku do podstawy ustalenia 

odpłatności 

do 100 25 

powyżej 100 do 150 50 

powyżej 150 do 200 60 

powyżej 200 do 250 75 

powyżej 250 100 

5. W przypadku gdy naliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 opłata osoby skierowanej do: 

1) schroniska dla osób bezdomnych - będzie wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 

dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej, 

2) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - będzie wyższa niż 50% dochodu osoby 

samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej wysokość ustalanej opłaty 

ogranicza się odpowiednio do kwoty stanowiącej 30% lub 50% tych dochodów.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1690 i 1818. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 grudnia 2019 r.

Poz. 5989



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

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.   

Przewodniczący Rady 

Łukasz Prokorym 
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