
UCHWAŁA NR S.0007.013.2020
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48, art. 48a 
ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych dla osób, dla których właściwa miejscowo jest Gmina Radlin.

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustalona jest zgodnie 
z poniższą tabelą, z zastrzeżeniem ust. 2:

Wysokość odpłatności w procentach liczona według kosztu pobytu dla:Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie w procentach kryterium 

dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej

osoby samotnie gospodarującej osoby w rodzinie

powyżej 100% do 150% 15% 20%
powyżej 150% do 200% 30% 40%
powyżej 200% do 250% 50% 60%
powyżej 250% do 300% 70% 80%

powyżej 300% 100% 100%

2. W przypadku osób bezdomnych skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi odpłatność za pobyt ustalona jest zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość odpłatności w procentach liczona według kosztu pobytu dla:Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie w procentach kryterium 

dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej

osób przebywających w schronisku dla 
osób bezdomnych

osób przebywających w schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi

do 100%
10% 

(jednak zgodnie z art. 97 ust. 1a 
ustawy o pomocy społecznej, 

20% 
(jednak zgodnie z art. 97 ust. 1a 
ustawy o pomocy społecznej, 
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nie więcej niż 30% dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub dochodu 

na osobę w rodzinie)

nie więcej niż 50% dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub dochodu 

na osobę w rodzinie)
powyżej 100% do 150% 20% 30%
powyżej 150% do 200% 40% 50%
powyżej 200% do 250% 60% 70%
powyżej 250% do 300% 80% 90%

powyżej 300% 100% 100%

§ 3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu 
chronionym, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do 
ilości dni pobytu w danym miesiącu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 5. Traci moc uchwała nr S.0007.020.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (Dz. Urz. Woj. Śląs. 
z 2018 r. poz. 2362).

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie

mgr Gabriela Chromik

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 1811


		2020-03-03T14:36:23+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




