
UCHWAŁA NR L/352/18
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia 
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Gierałtowice.

Działając 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku 
z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)

Rada Gminy Gierałtowice
uchwala co następuje:

§ 1. 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 
schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Gierałtowice.

§ 2. 

Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia ustala się według zasad określonych w poniższej 
tabeli:

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
wyrażona w % średniego dobowego kosztu utrzymania osoby 
bezdomnej w

ośrodku wsparcia

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie w stosunku do 

kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust.1 pkt 1 lub 

art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 
wyrażony w %

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie

powyżej 100% - 125% 30% 40%
powyżej 125% - 150% 40% 60%
powyżej 150% - 200% 60% 80%
Powyżej 200% - 250% 80% 100%
Powyżej 250% 100% 100%

§ 3. 

Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia, a w przypadku 
kiedy pobyt osoby nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność ustala się dzieląc miesięczną 
kwotę odpłatności przez liczbę dni w miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr VII/47/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia 
osobom bezdomnym.
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§ 6. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Józef Buchczyk
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