
 

 

UCHWAŁA NR V/32/12 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr X/143/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 

ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za pobyt 

w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu przy pl. Szpitalnym 1  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, 

art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z póżn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr X/143/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia 

zasad naliczania i sposobu pobierania odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za pobyt w Miejskim 

Ośrodku Opiekuńczym w Bytomiu przy pl. Szpitalnym 1, w § 2, wprowadza się następujące zmiany:  

1) w ust. 2, w tabeli nr 1, w wierszu 1, kolumna 1 otrzymuje brzmienie: " Kryterium dochodowe osoby 

samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej";  

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych nie może być wyższa niż 

średni miesięczny koszt utrzymania ustalany, zgodnie z ust. 4, zarządzeniem Prezydenta Bytomia, nie 

później niż do dnia 31 marca każdego roku. Do tego czasu odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych 

ustala się na podstawie zarządzenia Prezydenta Bytomia z poprzedniego roku.";  

3) w ust. 5 tabela nr 2 otrzymuje brzmienie:  

Tabela nr 2  

  

Lp.  Kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy 

o pomocy społecznej  

Odpłatność za dzienne 

wyżywienie  

1  do 100%  nieodpłatnie  

2  powyżej 100% do 110%  4,50 zł  

3  powyżej 110% do 130%  5,40 zł  

4  powyżej 130% do 150%  6,30 zł  

5  powyżej 150% do 170%  7,20 zł  

6  powyżej 170% do 190%  8,10 zł  

7  powyżej 190% do 210%  9,00 zł  

8  powyżej 210 %  9,90 zł  
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4) w ust. 7 po wyrazach "Domu dla Bezdomnych i" dodaje się wyrazy "dziennej w".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej  

 

 

Danuta Skalska 
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