
UCHWAŁA NR XLV/532/10  

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH  

z dnia 29 stycznia 2010 r.  

 

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

niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, a realizującymi 

zadania własne Gminy i Miasta w zakresie udzielania schronienia oraz wyżywienia osobom tego 

pozbawionym w tym bezdomnym, przebywającym na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – 

Leszczyny 

 

Na podstawie art. 18 ust 1 i art. 40 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362), 

Rada Miejska w Czerwionce – Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących 

jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.  

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

§ 3.  

§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia ustala się według następujących zasad: 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny oraz 

Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

1) odpłatność – jest to kwota op łaty za pobyt jednej osoby w ośrodkach wsparcia, uwzględniająca przyznany

zakres usług; 

2) ośrodek wsparcia – są to noclegownie, przytuliska i schroniska dla osób bezdomnych i pozbawionych 

schronienia; 

3) kryterium dochodowe – jest to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 

dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz 1362); 

4) pobyt – jest to okres od dnia wpisania osoby do książki meldunkowej do dnia opuszczenia placówki.

1) Z zastrzeżeniem ust. 2 pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny.

2) Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego są zwolnione z odpłatności za pobyt 

w ośrodku wsparcia. 

3) Ustalenie zasad i wysokości odpłatności odbywa się w drodze decyzji administracyjnej.

4) Kwoty zrealizowanych odpłatności stanowią dochód Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 

gospodarującej albo dochodu na osobę w rodzinie do 

kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności za pobyt w % liczona od stawki 

za jeden dzień pobytu, ustalonej w umowie 

z prowadzącym ośrodek wsparcia

do 100% nieodpłatnie

powyżej 100% - 120% 30%

powyżej 120% - 140% 50%

powyżej 140% - 160% 70%

powyżej 160% - 180% 80%

powyżej 180% - 200% 90%

powyżej 200% 100%

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

dr inż. Marek Profaska 
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