
 

 

UCHWAŁA NR XL/538/17 

RADY MIEJSKIEJ ORZESZE 

z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach 

udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Orzesze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) 

Rada Miejska Orzesze uchwala 

§ 1. 1. Ustalić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach 

zapewniających schronienie osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest gmina Orzesze. 

2. Opłata za pobyt osoby w schroniskach ustalana jest na podstawie przeprowadzonego konkursu, 

postępowania w trybie zamówień publicznych i zawartej w wyniku tego umowy bądź porozumienia pomiędzy 

gminami. 

§ 2. Osoby, które przebywają krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodek wsparcia - schronisko w trakcie 

miesiąca kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku wsparcia - schronisku 

w danym miesiącu. 

§ 3. 1. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą 

o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności w stosunku do pełnego kosztu 

utrzymania osoby bezdomnej 

powyżej 100% do 150% 40% 

powyżej 150% do 200% 60% 

powyżej 200% do 250% 80% 

powyżej 250% 100% 

2. Opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 7220



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Jan Mach 
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