
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/334/2013 

RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE 

z dnia 28 listopada 2013 roku 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 ust. 1, ust. 3, art. 97 ust.5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), Rada Gminy Uście Gorlickie 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Osoba, której dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 lub  

pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, ponosi odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym zwaną dalej 

„odpłatnością” według zasad określonych w poniższej tabeli.  

Dochód osoby ustalony na podstawie z art. 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2  

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość opłaty 

Od 100.01% do 120% kryterium dochodowego 4% kryterium dochodowego 

Od 120.01% do 140% kryterium dochodowego 8% kryterium dochodowego 

Od 140.01% do 160% kryterium dochodowego 12% kryterium dochodowego 

Od 160.01% do 180% kryterium dochodowego 16% kryterium dochodowego 

Od 180.01% do 200% kryterium dochodowego 20% kryterium dochodowego 

Powyżej 200.01% kryterium dochodowego 24% kryterium dochodowego 

2. Kwoty odpłatności podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot 

wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do 

pełnych złotych.  

3. Odpłatność ponoszona jest w okresach miesięcznych.  

4. Odpłatność za miesiąc, w którym pobyt w mieszkaniu chronionym rozpoczął się lub zakończył 

i nie obejmował pełnego miesiąca ustalona jest proporcjonalnie do liczby dni pobytu osoby w mieszkaniu 

chronionym. 

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek osoby zamieszkującej 

w mieszkaniu chronionym, uwzględniając jej sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową odpłatność 

może być ustalona okresowo w wysokości niższej niż określona w niniejszej uchwale lub może zwolnić osobę 

z ponoszenia odpłatności.  

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Uście Gorlickie.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 grudnia 2013 r.

Poz. 7351
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