
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/311/2017 

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU 

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie określenia 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 ( t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz.446 zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz.1948, oraz Dz.U. z 2017 r. poz.730 i poz. 935) oraz 

art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) Rada 

Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych osób, których dochód przekracza odpowiednie kryterium dochodowe z art.8 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej. 

§ 2. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym ustala się według następujących 

zasad: 

Dochód osoby kierowanej w stosunku 

procentowym do odpowiedniego dla niej kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności  

wyrażona w % liczona od pełnego kosztu 

pobytu w ośrodku wsparcia albo mieszkaniu 

chronionym 

powyżej 100% do 150% od 1% do 40% 

powyżej 150% do 200% od 20% do 80% 

powyżej 200% od 40% do 100% 

§ 3. 1. W przypadku, gdy pobyt osoby w danym miesiącu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 

odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc pełną kwotę odpłatności przez liczbę dni 

w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

2. Kwota dochodu osoby kierowanej pozostała po ustaleniu opłaty musi być wyższa od kwoty 

odpowiedniego dla niej kryterium dochodowego z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady 

(-) Stefan Rymer 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 6479
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