
 

 

UCHWAŁA NR XVI/140/19 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia 

w ośrodkach wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,  

które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Ropczyce,  

a także matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się 

w innej sytuacji kryzysowej, jak również zasad ustalania odpłatności i wnoszenia jej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.), 

Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: ustalenia 

szczegółowych zasad udzielania schronienia w ośrodkach wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, 

w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Ropczyce, a także 

matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej 

sytuacji kryzysowej, jak również zasad ustalania odpłatności i wnoszenia jej, zwaną dalej „Uchwałą”, 

wprowadza się następujące zmiany:  

1. Tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia 

w ośrodkach wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania 

posiadały na terenie Gminy Ropczyce, a także matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży 

dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, jak również zasad ustalania odpłatności 

i wnoszenia jej”. 

2. Z treści § 1 Uchwały usuwa się wyrazy: „w tym bezdomnym”. 

§ 2. W załączniku do Uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1. Tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe zasady udzielania schronienia w ośrodkach 

wsparcia osobom i rodzinom tego pozbawionym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na 

terenie Gminy Ropczyce, a także matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą 

lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, jak również zasad ustalania odpłatności i wnoszenia jej”. 

2. Z treści § 1 pkt 5 usuwa się przecinek po zwrocie: „tymczasowe miejsce noclegowe” i następujące po 

nim wyrazy: „w tym: noclegownia, schroniska, domy dla bezdomnych”. 

3. Z treści § 2 ust. 1 usuwa się wyrazy: „a także osoba bezdomna” oraz następujący po nich przecinek. 

4. W treści § 2 ust. 5 po słowach: „osoby/rodziny” wprowadza się kropkę i usuwa się zwrot: „lub 

w przypadku osoby bezdomnej ze względu na miejsce jej ostatniego zameldowania na pobyt stały”. 
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§ 3. W pozostałej części Uchwała oraz załącznik do Uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Grzegorz Bielatowicz 
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