
UCHWAŁA NR XIII/107/2019
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 
albo schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których właściwą gminą  jest 

Gmina Pietrowice Wielkie

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 jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 97 ust. 1 i 5 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 
albo schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których właściwą gminą  jest Gmina 
Pietrowice Wielkie.

§ 2. 1. Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, jest odpłatny jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Wysokość odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych albo schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi określa załącznik do uchwały.

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w schroniskach ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu.

2. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego odpłatność oblicza 
się dzieląc kwotę miesięcznej odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc ją przez liczbę dni 
pobytu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/345/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 4 czerwca 2018 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, dla osób z terenu 
Gminy Pietrowice Wielkie

§ 6. Uchwałę ogłoszą się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 listopada 2019 r.

Poz. 7860



§ 7. Uchwałę wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Bajak
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/107/2019 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 18.11.2019r. 

  

 

 

Dochód osoby bezdomnej w 

odniesieniu do kryterium 

dochodowego  określonego w 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej wyrażony w % 

 

 

Wysokość odpłatności  w 

schronisku dla osób 

bezdomnych liczona od 

dochodu osoby wyrażona w  

%  

 

Wysokość odpłatności  w 

schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi liczona od 

dochodu osoby wyrażona w  % 

 

Powyżej 100% do 150% 

 

40% 

 

60% 

 

Powyżej 150% do 200% 

 

60% 

 

80% 

 

Powyżej 200% do 250% 

 

80% 

 

90% 

 

Powyżej 250% 

 

100% 

 

100% 
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