
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/229/2020 

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

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

w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 

Rada Miejska Mikołowa 

uchwala: 

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

schronienie osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi, dla których właściwą miejscowo jest gmina Mikołów. 

§ 2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest zgodnie z tabelą: 

Dochód w % w odniesieniu do 

kryterium dochodowego osoby lub 

rodziny określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej. 

Wysokość odpłatności osoby wyrażona w % w stosunku do jej dochodu, 

nie więcej niż całkowity koszt pobytu. 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

Schronisko dla osób bezdomnych  
z usługami opiekuńczymi 

do 100% 30% 40% 

powyżej 100% do 150% 40% 50% 

powyżej 150% do 200% 60% 70% 

powyżej 200% do 250% 80% 90% 

powyżej 250% 100% 100% 

§ 3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia. Za niepełny miesiąc 

odpłatność ustala się proporcjonalnie do ilości dni pobytu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXV/680/2017 Rady Miejskiej w Mikołowa z dnia 24 października 2017 roku 

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

udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mikołów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 3407



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa 

 

 

Katarzyna Syryjczyk - Słomska 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3407


		2020-04-28T13:47:42+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




