
UCHWALA NR XVUI4212020
RADY GIIIINY PIETROWICE WIELKIf

zdniazT stycznia 2020 t

w sprawie szczeg6lo$ych zas.d ponosz€nia odpletoosci za pobyt w sthroniskrch dla os6b bezdomnycb

albo schroniskach dla os6b bezdomnych z uslugami oPiekuiczymi

Na podstawie an. lt usl.2 pkl 15, art.40 ust. I an.4l un. I i an.42 usta*y zdnia E marca 1990 r.

o samoE4dzie gminnym (tekst jednolitv: Dz U. z 2019r. poz 506). w zwi4zku z art. 9? ust. 16 i usl 5 usia\ry

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecaej (lektjednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. | 507)

Rtds Gminy Pietrowicc Wielkie
uchstlt

$ 1. Ustala sig szczegolowe ?2sady ponoszenia odplatnofti 2 pobyt w oirodkach wsparcia i mieszkaniach

chronionych w zakesie zadai wlasnych gminy.

S 2. OdplatnoSi ustala sie za kazdy miesiqc faktycznego pobytu w osrodku wsParcia i mieszkaniu

chronionych, a w prrypadku pobytu obejmujqcego niepetny miesiqc, odplatno3i jest uslalona proporcionalnie

do ilosci dni a w przypadku pob)'tu obejmujqcego ni€pelny miesi4c, odplatnojd jest ustalona Proporcjonaln;e
do ilosci dni pob),tu w danym miesiacu.

$ 3. Przy usraleniu odplahosci za pobyt slosuje sil poni^ze tabele:

Przewodniczqcy Rady Gminy

Doch6d osoby samotnie
gospodarujQcej lub doch6d oa osobf
w rodzinie w stosunku do krylerium
dochodowego okreilonego warl. 8

ustalr] o pomocy spolecznei

Wysokosa micsieczne.iodplatnosci osoby w 7. l stosunku do
dochodu osoby s.motni€ gospodarujqccj/ osoby w rodzinic, nie
wiQ.ej niz calkowity koszt poby(u

Schronisko dla os6b
bezdomnych usluganli
opiekuicz,t nri:

Do 100% )0% 50%

Powyzej 100% do 150% 40% 60%

Poryzej l50o/o do 200o/. 6Ao/"

80%

80%

Povtyzej 200Vo do 2500 9UYo

Powy2ej 250% 100% t00%

$ 4. Wykonanie uchwaty powierza siQ W6jtowi Gminy Pietowice Wielkie.

5 5. Uchwalq ogloszq sit w Dzienniku Urqdo\alm wojewodawa Sl+!kie8o.

g 6. Uchwall wchodzi w zycie po uplywie l4dni od dnia.jej ogloszenia w Dzienniku Urzfdowym
Wojew6dawa Slqskiego
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Piolr Bajrk

I sctronisko dla osol
bezdomnych:

I


