
 

 

UCHWAŁA NR XLII/256/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 

schronisku dla bezdomnych 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 97 ust. 1 i 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) 

Rada Miejska w Krzanowicach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla 

bezdomnych realizującym zadania własne Gminy Krzanowice, określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jan Długosz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2018 r.

Poz. 5296



Załącznik do uchwały Nr XLII/256/2018 

Rady Miejskiej w Krzanowicach 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT 

W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH 

Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych ustala się według 

następujących zasad: 

L.p. Dochód osoby/rodziny wyrażony w % liczonych od wysokości kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie 

określonego w      ustawie o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności - % 

dochody osoby/ rodziny 

1.                             powyżej 100%  70% - jednak nie więcej 

niż pełny miesięczny koszt 

pobytu 

§ 2. Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

§ 3. W przypadku pobytu osoby w schronisku dla bezdomnych przez okres nieobejmujący pełnego 

miesiąca, opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni 

w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 4. Należność z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych osoba wnosi w terminie do 

15 dnia następnego miesiąca. 
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