
  

UCHWAŁA NR IV/24/19 

RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994
1)

) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 art. 48a ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 i 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1508 
2)

) Rada Miejska uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/241/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 marca 2018 r. 

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

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Podl. 

z 2018 r. poz. 2210) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Witold Sienicki 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2354 i 2529. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 lutego 2019 r.

Poz. 768
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