
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/207/18 

RADY GMINY WIELBARK 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

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

schroniskami dla bezdomnych osób 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.
1)

), art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 4 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.
2)

) Rada Gminy 

Wielbark uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla 

bezdomnych udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wielbark. 

§ 2. Odpłatność w schroniskach dla osób bezdomnych ustala się następująco: 

Odpłatność na osobę zgodnie z kryterium 

dochodowym określonym w art. 8 ust 1 i 2 

ustawy o pomocy społecznej 

Procentowa (%) wysokość miesięcznej odpłatności, 

naliczanej od kwoty kosztów utrzymania mieszkańca 

w danym ośrodku wsparcia 

Do 100% Nieodpłatnie 

Powyżej 100% do 150% 40% 

Powyżej 150% do 200% 60% 

Powyżej 200% do 250% 80% 

Powyżej 250% 100% 

§ 3. 1. Odpłatność ustala się na czas określony za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu. 

2. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza 

się dzieląc kwotę odpłatności wynikającą z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc ją przez liczbę 

dni pobytu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielbark. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

  

 Przewodniczący Rady 

Andrzej Kimbar 

 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 i z 2018 r., poz. 130 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 38, poz. 1428 i poz. 1985 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2018 r.

Poz. 1104


		2018-03-08T08:57:16+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




