
 

 

UCHWAŁA NR XII/3/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia 31 października 2019 r. 

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

z wyłączeniem mieszkania chronionego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, których gminą 

właściwą jest Gmina Bieruń, z wyłączeniem mieszkania chronionego. 

§ 2. 1. Pomoc w formie udzielenia schronienia w ośrodkach wsparcia przysługuje nieodpłatnie osobom lub 

rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej. 

2. Osoby lub rodziny, o których mowa w ust. 1 ponoszą odpłatność na zasadach określonych w niniejszej 

tabeli: 

Lp. Dochód osoby lub dochód na osobę 

w rodzinie wg kryterium dochodowego, 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności w % liczona od ustalonego 

kosztu pobytu w ośrodkach wsparcia 

1. Do 100% nieodpłatnie 

2. Powyżej 100% do 150% 60% 

3. Powyżej 150% do 200% 80% 

4. Powyżej 200% 100% 

3. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania § 2 ust. 1 uchwały. 

4. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego, opłata wynosi 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie 

skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi wynosi 50% dochodu. 

§ 3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodkach wsparcia. 

§ 4. Odpłatność za niepełny miesiąc pobytu w ośrodkach wsparcia ustala się proporcjonalnie za każdy 

faktyczny dzień pobytu. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

w dniu 01.01.2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Marcin Nyga 
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