
 

 

UCHWAŁA NR 53/V/2019 

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH 

z dnia 27 marca 2019 r. 

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

i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Woźniki 

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych mieszkańców Gminy Woźniki. 

§ 2. Osoby samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe 

określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych. 

§ 3. Podstawę do obliczenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub 

mieszkaniu chronionym stanowi koszt przyznanych usług w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym. 

§ 4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu 

chronionym, a w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc, odpłatność jest ustalana proporcjonalnie 

do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 

§ 5. Wysokość odpłatności ustala się w zależności od posiadanego przez osobę dochodu, obliczonego 

zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej, według poniższej tabeli. 

 

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium 

dochodowego 

Odpłatność w procentach dobowego kosztu 

utrzymania osoby w ośrodku wsparcia, mieszkaniu 

chronionym 

powyżej 100% do 150% 30% 

powyżej 150% do 200% 60% 

powyżej 200% do 250% 80% 

Powyżej 250% 100% 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 2705



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach 

 

 

Anna Michalska 
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