
 

 

UCHWAŁA NR 114/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY OPATÓWEK 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 335/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach 

dla osób bezdomnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 48a ust.1, ust.2, art. 51 ust.4 i art. 97 ust.1, ust. 1a 

i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.) 

Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr 335/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób 

bezdomnych wprowadza się następujące zmiany. 

1) § 4 ust. 1 Uchwały nr 335/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób 

bezdomnych otrzymuje następujące brzmienie: 

"§ 4 ust. 1. Opłaty za pobyt dla osób przebywających w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się według niniejszych zasad określonych 

w poniższej tabeli: 

Lp. 

Dochód osoby bezdomnej wyrażony 

procentowo w stosunku do kryterium 

dochodowego ustalonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej 

Wysokość miesięcznej 

odpłatności wyrażona 

w procentach liczona od 

dobowej stawki 

obowiązującej 

w schronisku dla osób 

bezdomnych 

Wysokość miesięcznej 

odpłatności wyrażona 

w procentach liczona od 

dobowej stawki 

obowiązującej 

w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

1. do 100% do 30% do 50% 

2. powyżej 100% do 159% do 50% do 70% 

3. powyżej 150% do 200% do 70% do 80% 

4. powyżej 200% do 100% do 100% 

" 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 grudnia 2019 r.

Poz. 10818



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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek 

(-) mgr inż. Paweł Bąkowski 
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