
 

 

UCHWAŁA NR VII/48/2019 

RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miasta w Górowie Iławeckim uchwala co 

następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób 

z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie. 

§ 2. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny. 

§ 3. Pomoc w formie udzielenia tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia przysługuje 

nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. 

§ 4. Osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu 

w ośrodku wsparcia udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej w poniższej tabeli: 

Lp. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie do 

kryterium dochodowego 

Odpłatność w procentach dobowego kosztu 

utrzymania osoby w ośrodku wsparcia 

1 Do 100% bezpłatnie 

2 powyżej 100% do 130% 20% 

3 powyżej 130% do 150% 30% 

4 powyżej 150% do 170% 50% 

5 powyżej 170% do 200% 70% 

6 powyżej 200% do 250% 80% 

7 powyżej 250% 100% 

§ 5. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala się za dany miesiąc 

kalendarzowy, mnożąc stawkę dziennego pobytu jednej osoby przez ilość dni faktycznego pobytu. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr V/27/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Górowa Iławeckiego. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 

ANDRZEJ KINAL 
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