
 

 

UCHWAŁA NR RG.0007.76.2019 

RADY GMINY KOWALE OLECKIE 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 97 ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622 i poz. 1690) Rada 

Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr RG.0007.221.2017 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego  poz. 5054) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w tym w schronisku dla osób bezdomnych  

albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”; 

2) dodaje się § 2a w brzmieniu:  "§2a. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą: 

Dochód osoby/ rodziny wyrażony 

jako % kryterium dochodowego, 

ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za 

miesięczny koszt pobytu 

w schronisku dla osób  

bezdomnych wyrażona w % 

Wysokość odpłatności za miesięczny 

koszt pobytu w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi wyrażona w % 

Do 100% do 30% do 50% 

Powyżej 100% do 150% do 60% do 70% 

Powyżej 150% do 200% do 80% do 90% 

Powyżej 200% do 100% do 100% 

". 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowale Oleckie. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Teresa Truchan 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

Poz. 6085
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