
UCHWAŁA Nr 27/III/18
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 325/XXXVII/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych

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 (Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 325/XXXVII/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2018 r. poz. 4293) wprowadza się następującą zmianę: tabela odpłatności za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych, o której mowa w § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Lp. Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 
gospodarującej albo dochodu na osobę w rodzinie   
w odniesieniu do kryterium dochodowego 
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r.

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych liczona procentowo w stosunku 
do pełnego kosztu pobytu

1. powyżej 100% do 150% 25%

2. powyżej 150% do 200% 50%

3. powyżej 200% do 250% 75%

4. powyżej 250% 100%

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr 340/XLI/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały              
Nr 325/XXXVII/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. 
poz. 6207).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna. 

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

 

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła

Id: 09F080A1-EEAF-429D-8511-0B4DF57B7478. Podpisany Strona 1




