
  

UCHWAŁA NR X/78/19 

RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia szczególowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 

roku, poz. 511 ze zmianami), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1507 ze zmianami), Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych: 

l.p. 
procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej 

lub dochodu na osobę w rodzinie  

do kryterium dochodowego 

wysokość odpłatności wyrażona w % kosztów 
utrzymania w ośrodku wsparcia i mieszkaniu 

chronionym 

1. do 100% bezpłatnie 

2. powyżej 100% do 110% 5% 

3. powyżej 110% do 120% 10% 

4. powyżej 120% do 130% 20% 

5. powyżej 130% do 140% 30% 

6. powyżej 140% do 150% 40% 

7. powyżej 150% do 160% 50% 

8. powyżej 160% do 170% 60% 

9. powyżej 170% do 180% 70% 

10. powyżej 180% do 200% 80% 

11. powyżej 200% do 250% 90% 

12. powyżej 250% 100% 

§ 4. W przypadku pobytu osoby w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych przez okres 

nieobejmujący pełnego miesiąca opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby dni pobytu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Henryk Boguszewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 stycznia 2020 r.
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