
UCHWAŁA NR XVIII/145/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały  Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust.1, ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwale Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  udzielających schronienia 
osobom tego pozbawionym wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuję brzmienie:

§ 3. Osoby inne niż osoby bezdomne, przebywające w schronisku dla bezdomnych albo schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia w wysokości 
określonej w poniższej tabeli:

Lp. Dochód na osobę zgodnie z kryterium dochodowym 
określonym  w art.8 ust.1  

 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności 
wyrażona w procentach do 
pełnego kosztu pobytu w 

ośrodku wsparcia
1. do 100% bezpłatnie
2. powyżej 100% do 130% 20%
3. powyżej 130% do 150% 30%
4. powyżej 150% do 170% 50%
5. powyżej 170% do 200% 70%
6. powyżej 200% do 250% 80%
7. powyżej 250% 100%

2) po §3 dodaje się § 3a o brzemieniu:

§ 3a. Osoby bezdomne przebywające w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości określonej
w poniższej tabeli:

Lp. Dochód na osobę zgodnie z kryterium 
dochodowym określonym  w art.8 ust.1  

 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności 
za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych

Wysokość odpłatności 
za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych z 

usługami 
opiekuńczymi

1. do 100% 30% 50%
2. powyżej 100% do 130% 40% 55%
3. powyżej 130% do 150 50% 60%
4. powyżej 150% do 170% 60% 70%
5. powyżej 170% do 200% 70% 80%
6. powyżej 200% do 250% 80% 90%
7. powyżej 250% 100% 100%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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