
UCHWAŁA NR XIII/140/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych mieszkańców gminy Toszek.

§ 2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala się za każdy miesiąc 
faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym. W przypadku pobytu obejmującego 
niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu.

§ 3. Zasady ponoszenia odpłatności, o których mowa w § 1 określa poniższa tabela:

Wysokość dochodu w % w stosunku do kryterium dochodwego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość zwrotu 
przyznanego świadczenia

powyżej 100% - 150% 40%
powyżej 150% - 200% 60%
powyżej 200% - 250% 80%

powyżej 250% 100%

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku

Tadeusz Kobiernik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 listopada 2019 r.

Poz. 7605
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