
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/305/20 

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 550) 

Działając 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 53  

ust. 2, art. 97 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1876) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 550) nadając mu brzmienie, jak w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz 

Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Bernard Strzoda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 grudnia 2020 r.

Poz. 9283



Załącznik do uchwały Nr XXVI/305/20 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 

i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

1. W przypadku pobytu osoby w schronisku dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi przez okres nieobejmujący pełnego miesiąca, opłatę ustala się proporcjonalnie do 

czasu faktycznego pobytu. 

2. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie przekraczających kryterium dochodowego, o których mowa 

w ustawie o pomocy społecznej, ustala się według następujących zasad: 

Dochód osoby/rodziny 

wg kryterium 

Wysokość miesięcznej odpłatności 

wyrażona w % ustalona  

na podstawie miesięcznego dochodu 

schronisko dla osób bezdomnych 
schronisko dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi 

Poniżej 100% 
30%  50% 

100% 

3. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa 

w ustawie o pomocy społecznej, ustala się według następujących zasad, z zastrzeżeniem ust. 4: 

Dochód osoby/rodziny wg kryterium 

Odpłatność (w %) średniego 

dobowego kosztu utrzymania osoby 

bezdomnej w schronisku dla osób 

bezdomnych 

Odpłatność (w %) średniego 

dobowego kosztu utrzymania osoby 

bezdomnej w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami 

Powyżej 100% - 140% 40% 20% 

Powyżej 140% - 160% 50% 30% 

Powyżej 160% - 180% 70% 40% 

Powyżej 180% 100% 50% 

4. W przypadku, gdy odpłatność (w %) średniego dobowego kosztu utrzymania osoby bezdomnej 

w schronisku z usługami opiekuńczymi przekracza dochód tej osoby odpłatność wynosi 70 % dochodu tej 

osoby. 
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