
 

 

UCHWAŁA NR XX/97/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE 

z dnia 28 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 97 ust. 1 i 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) Rada 

Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LII/334/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób 

bezdomnych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2018 r., poz. 990), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. §4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, odpłatność  

za pobyt oraz świadczone w schronisku usługi jest ustalana na zasadach określonych w §6 uchwały”. 

2. W § 6 pod tabelą dodaje się tiret w brzmieniu: 

„- przy czym kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 20% kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku osoby w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Łańko 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 listopada 2019 r.

Poz. 5553
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