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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z d n ia /2..[erq--ls de...4el 9...r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaNy Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie ustalenia szczeg6lowych zasad ponoszenia

odplatno6ci za pobytw o6rodkach wsparcia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly Nr
lX/138/15 z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji

1.

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Przeprowadzi6 konsultacjg, kt6re1 przedmiotem jest projekt uchwaly
dotyczqcy ustalenia szczegotowych zasad ponoszenia odplatnoSci za pobyt
w oSrodkach wsparcia.
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 13.11.2019r. do 19.11.20'19r.

Podmiotami uprawnionymi do udziatu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22019r. poz. 688 ze zm.)
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mo2na zglaszab:

1) w formie pisemnej na adres: OSrodek Pomocy Spotecznej Czerwionka-
Leszczyny, ul. 3 Maja 36b ,44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpiywu do O6rodka Pomocy Spolecznej),

2) poczlq elektronicznq na adres e-mail
ops@czerwion ka-leszczvny. com. pl,

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324312039.
Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora OSrodka Pomocy

Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s2

Projekt uchwaty, o kt6re1 mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalEcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ '1 pkt 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o ktorej mowa

w$1ust1.

4.

5.

2.

1.

2.





1.

2.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

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

s5.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

Bu
Gmi

Czerwi

wi

t\, hJ





Projekt

ucHwALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia .2019 r.

w sprawie ustalenia szczeg6lowych zasad ponoszenia odplatno6ciza pobyt w oSrodkach
wsparcia

Dzialalqc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i arl.41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (t j. Dz. U. 22019 r. poz.506 ze zm.) w zwiqzku
zarl.17 ust. 1 pkt 3 iart. 97 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 5 ustawy z dnia l2marca 2004 r. o pomocy
spolecznej (t.j. Dz. U. z2019 t. poz.1507 ze zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

s1.
Ustala sig szczeg6lowe zasady ponoszenia odptatno6ci za pobyt w o6rodkach wsparcia.

s2.
Osoby bezdomne skierowane do schroniska i schroniska dla os6b bezdomnych z uslugami

opiekuficzymi, kt6rych dochod przekracza wysokoSd kryterium dochodowego, ponoszq odplatnoSc na
zasadach okreSlonych w tabeli:

s3.
1. Z zastrzeZeniem ust. 2 pobyt w oSrodkach wsparcia jest nieodptatny, jezeli doch6d osoby

kierowanej nie przekracza kryterium dochodowego okreSlonego w ustawie o pomocy spolecznej.

2. Dla osob bezdomnych skierowanych do schroniska i schroniska dla os6b bezdomnych
z uslugami opiekuirczymi nie ma zastosowania ust. 1. Jezeli doch6d osoby samotnie gospodarujqcej
lub doch6d na osobg w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, oplata wynosi 30%
dochodu osoby samotnie gospodarujqcej lub dochodu na osobg w rodzinie osoby skierowanej do
schroniska dla os6b bezdomnych, a w pzypadku schroniska dla osob bezdomnych z uslugami
opiekuhczymi optata wynosi 50% tego dochodu.

s4.
1. Oplatg ustala sig za kazdy miesiqc kalendarzowy pobytu w oSrodku wsparcia.

2.W przypadku, gdy pobyt osoby w oSrodku wsparcia nie obejmuje pelnego miesiqca
kalendarzowego, oplatq oblicza sig proporcjonalnie zaka2dy dzieh pobytu, dzielqc kwotq oplaty przez
liczbg dni w danym miesiqcu i mnozy przezliczbq dni pobytu.

Doch6d osoby/rodziny wg
kryterium dochodowego (art.
I ust. 1 ustawy o pomocy

spolecznej)

OdplatnoS6 (w %) Sredniego
dobowego kosztu utrzymania

osoby bezdomnej w
schronisku dla os6b

bezdomnych

Odplatno66 (w %) Sredniego
dobowego kosztu utrzymania

osoby bezdomnej w
schronisku dla os6b

bezdomnvch z usluqami
powv2ei 100o/o - 14ao/o 40% 20%
powv2ei 140o/o - 1600/0 50Yo 30%
rowvzei 160% - 180% 70% 40%
powvzei 180% 100% 50%



s5.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny

i Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s6.
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Slqskiego iwchodzi w 2ycie

z dniem 1 stycznia 2020r.

s7.
Traci moc uchwala nr lvl52l14 Rady Miejskie.i w Czerwionce-Leszczynach z dnia

30grudnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegdlowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt
w o5rodkach wsparcia, udzielajqcych schronienia osobom bezdomnym (Dziennik Uzgdowy
Wojew6dztwa Slqskiego z 2015 r., poz. 1441.
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