Projekt
z dnia 13 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 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 w Wilamowicach uchwala co następuje:
§ 1. Ustalić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/188/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Gminie
Wilamowice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Wilamowicach
Stanisława Kudłacik
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKACH
WSPARCIA I MIESZKANIACH CHRONIONYCH
§ 1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala się za okres miesiąca
kalendarzowego.
§ 2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność oblicza się proporcjonalnie do ilości
dni pobytu w danym miesiącu.
§ 3. Ustalona odpłatność nie może przekroczyć miesięcznego kosztu pobytu osoby w ośrodku wsparcia
i mieszkaniu chronionym.
§ 4. Wysokość opłat za pobyt ustala się według poniższych tabeli:
1. Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie w stosunku procentowym do
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej
powyżej 100%

Wysokość miesięcznej odpłatności ustalona procentowo
od dochodu

70%

2. Wysokość odpłatności za pobyt w klubie samopomocy.
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie w stosunku procentowym do
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej
powyżej 100%

Wysokość miesięcznej odpłatności ustalona procentowo
od dochodu

1%

3. Wysokość odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+" w Wilamowicach.
Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie w stosunku
procentowym do kryterium
dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej
powyżej 100% do 300%
powyżej 300% do 500%
powyżej 500% do 700%
powyżej 700%

odpłatność osoby samotnie
gospodarującej ustalona
procentowo od kosztu pobytu

odpłatność osoby w rodzinie
ustalona procentowo od kosztu
pobytu

25%
30%
40%
100%

25%
35%
45%
100%

4. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia z wyłączeniem schroniska dla osób bezdomnych,
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubu samopomocy oraz Dziennego Domu
"Senior+" w Wilamowicach.
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie w stosunku
procentowym do kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
powyżej 100% do 200%
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odpłatność ustalona procentowo od dochodu

10%
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powyżej 200% do 300%
powyżej 300% do 400%
powyżej 400% do 500%
powyżej 500%

15%
20%
30%
40%

5. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie w stosunku
procentowym do kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
powyżej 100%
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Wysokość miesięcznej odpłatności ustalona procentowo od
dochodu

30%
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