
 

 

UCHWAŁA NR XIII/147/2019 

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/474/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 września 2018 roku, 

dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 

z późn. zm.) 

Rada Miejska Skoczowa  

uchwala: 

§ 1. Załącznik do Uchwały nr XLIII/474/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 września 2018 roku 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa 

 

 

Rajmund Dedio 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2020 r.

Poz. 402



Załącznik do uchwały Nr XIII/147/2019 

Rady Miejskiej Skoczowa 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

§ 1. Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia jest odpłatny. 

§ 2. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodek wsparcia w trakcie miesiąca 

kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu w ośrodku wsparcia.  

§ 3. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8  

ust. 1. ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:  

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie w % kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności wyrażona w % kosztów 

utrzymania w ośrodku wsparcia 

Powyżej 100% do 200% 10% 

Powyżej 200% do 250% 20% 

Powyżej 250% do 300% 30% 

Powyżej 300% do 350% 40% 

Powyżej 350% do 400% 60% 

Powyżej 400% 100% 

§ 4. 1.  Osoby bezdomne skierowane do schroniska dla osób bezdomnych, których dochód nie przekracza 

wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą opłatę 

za pobyt w tym schronisku w wysokości 20% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę 

w rodzinie.  

2. Osoby bezdomne skierowane do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których 

dochód nie przekracza wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej ponoszą opłatę za pobyt w tym schronisku w wysokości 30% dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. 

§ 5. Osoby bezdomne skierowane do schroniska dla osób bezdomnych lub skierowane do schroniska dla 

osób bezdomnych z usługami, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego 

zgodnie z art. 8 ust. 1. ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:  

Dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie w % kryterium 

dochodowego określonego 

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności wyrażona w % dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie 

Osoby bezdomne skierowane do 

schroniska dla osób bezdomnych 

Osoby bezdomne skierowane do 

schroniska dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi 

Powyżej 100% do 200% 25% 35% 

Powyżej 200% do 300% 30% 40% 

Powyżej 300% do 400% 40% 45% 

Powyżej 400% 50% 50% 
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