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w sprawie konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej ustalenia zasad ponoszenia
odplatno6ci za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j.Dz.U. 22017r., poz.1875zp62n.zm.),w zwiqzku z g 3 i4 Uchwaly Nr
lX/138/15 z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w
sprawie okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2014r.,
po2.1118 z p62n. zm.) projektow akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organ izacji

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
1. Przeprowadzi6 konsultacjg, kt6re1 przedmiotem jest projekt uchwaly

dotyczqcy ustalenia zasad ponoszenia odplatnoSci za pobyt w mieszkaniach
chronionych treningowych.

2. Ustalii termin przeprowadzenia konsultacji od 14.03.2018r. do 20.03.2018r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje

pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie
(1.j. Dz. z U.2018r., poz.450)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszac:
1) w formie pisemnej na adres: OSrodek Pomocy Spolecznej Czerwionka-

Leszczyny, ul. 3 Maja 368,44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wplywu do OSrodka Pomocy Spolecznej),

2) poczlq elektronicznq na
leszczvny. com. pl,

adres e-mail ops@czenauionka-

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324312039.
5. W przypadku zgloszenia wniosku ptzez minimum lrzy organizacje

pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dziatalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie,
konsultacje mogq mie6 formg bezposredniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.

6 Udzielanie wyjaSnie6 oraz przyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora OSrodka Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

1.

2.

Projekt uchwaly, o
Zarzqdzenia.
N ieprzedstawienie

s2

kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zal4cznik do niniejszego

przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust.



1.

2.

2 oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaty, o ktorej
w$1ust1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarz4dzenia powierzam Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do
Zarzqdzenia nr 90/18
Burmistrza GminY i Miasta
Czerwionka-LeszczYnY
z dnia 12 marca 2018 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odplatno6ci za pobyt
w mieszkaniach chronionych treningowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art 41 ust' 1 ustawy z dnia-8 marca 1990 r'

o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U.22017r., po2.1875 ze zm') w zwiqzku z arl' 17 ust' 1 pkt 12' arl"

gTust.5ustawizdnial)marca2004r.opomocyspolecznej (t jz2017r.,poz1769zezm')

Rada Miejska w Czerwionce'Leszczynach
uchwala:

s1.
Uzytkownicy mieszkania chronionego treningowego ponoszq odplatnosc za pobyt

w tym mieszkaniu.
s2.

oplatq za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym ustala oSrodek Pomocy

Sbotetznej w Czenrvionce-Leszczynach w uzgodnieniu z osobq kierowanq'

uwzglqdniajqc zakres pzyznanej jej pomocy oruz zasady ponoszenia odplatnoSci

okreSlone w niniejszej uchwale.
s3.

Wysokosc optaty za pobyt w mieszkaniu
w decyzji administracyjnej wydanej pzez
w Czerwionce-LeszczYnach .

chronionym treningowym ustala siQ

Dyrektora Osrodka Pomocy Spolecznej

s4.
wysokosc odptatnosci za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym jest zaleana

od dochodu osoby, ustalonego na podstawie ustawy o pomocy spolecznej' Zasady

ponoszenia odptaino5ci za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym okre5la

zalqcznlk do niniejszej uchwatY.
s5.

Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym jest nieodplatny, ieaeli dochod osoby

kierowanej nie przekrucza krfrerium dochodowego okre6lonego w ustawie o pomocy

spotecznej 
s 6.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach os.oba zobowiqzana do ponoszenla

oplaty zipobyt w mieszkahiu cnronionym treningowym moze.zosta6 zwolniona

z' czqsci tu'U cifosci oplaty. Zwolnienie nistqpuje na wniosek osoby zamieszkujqcej

mieszkanie chronione treningowe.



s7.
Regulamin pobytu w mieszkaniu chronioiym treningowym wydaje Dyrektor Oirodka

Poilocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach '

s8.
Z chwilq wejScia w 2ycie niniejszej uchialy traci moc uchwala nrXVl/173/11 Rady

fr,li"i.xi.rf' *'Ci"*ion""-Leszczynich z-dnia t6 grudnia 2011 r' (Dz Urz' Woj'

Siq.ki"do z dnia 19.01.2012 r. poz.310) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia

oOptatn6Sci za pobyt w mieszkaniach chronionych

se.
Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi

Leizczyny otaz Dyrektorowi 06rodka Pomocy

Leszczynach.

s 10.

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie l+ dni od dnia je.i ogloszenia w Dzienniku

U rzgdowym Woiew6dztwa Slqskiego.
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Zalqcznik do Uchwaty Nr ..............
Rady Miejskiej w Czerwionceleszczynach
z dnia

Procent dochodu w rodzinie lub dla osoby
samotnie gospodarujqcej ustalony na

podstawie kryterium dochodowego

Wysoko6c oplaty jako procent kryterium
dochodowego osobY samotnie

gospodarujqcej

Powy2ej 100% do 150% kryterium dochodowego 10%

Powyzej 150% do 200% kryterium dochodowego 15%

Powyzej 2000/o do 250% kryterium dochodowego 20%

Powyzej 250o/o do 300% kryterium dochodowego 30o/o

Powy2ej 300% do 350% kryterium dochodowego 50%

Powyzej 400% kryterium dochodowego 1 00%


