
Zarza$zenie ttr ...'736....'.lt S

Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 19.12'2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly w.sprawie ustalenia zasad ponoszenia

oapiatnoSci za pobyiw o5rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych'

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym

(t.j. Dr.0. z 2019 ,.,-ii. 50'6 z'.p62nzm') w zwiqzku z 
-S 

3 i 4 Uchwatv

iri txlrsalts Raoy tvtiejsiiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca_2015 r.

* sprawie okreslenia 'si"iLgo+o*"go sposobu konsultowania z radq dzialalnosci

poz-vtr, publicznego i "-r-g;i""J".i 
pozarzqdowymi i podmiotami.wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy zaiiazq (wietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego

i o-wolontariacie (t.j. bz.U. z 2014 r., poz' 1118 z po2n' zm ) projeklow akt6w prawa

mielscowego w uiieozinacn ootyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz.

U. Woj. Slqskiego 22015 r., poz. 3888)

1.

- zarzqdzam, co nastqPuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacjg, kt6rej .przedmiotem . jest projekt 

. 
uchwaly

w spiawie ustalenia ,rrrd''ponottLnia odplatno6ci za pobyt w o6rodkach

wsparcia i mieszkaniach chronionych'
ij.lrie tliri. przeprowadzenia konsultacji od 20 12'2019 

' . 
do 26'1?-?9].]^':,^

i"Orilt"rl uprawnionymi do udzialu w konsultaciach sq organtzacle

;;;;;;;;;"-6raz podmiotv wvmienione. w art' 3 ust 3 ustawv z dnia

l+--x*iitni" 2003r. o oziaiatnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz.U. 22019 r., poz. 688 zp62n'zm')
i,Vrr"rri" uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna,zg+aszae '' -it ; foririe 

' pi."rn-"i-'n" adres:' osrodei Pomocy Spolecznej

w Czerwionce-f-""r.1,y,"f', ul 3 Maja 36P ' 44-230 Czerwionka-

l"ri"ryny loecyou;e Jlta wptywu do osiodka Pomocy Spoleczne'i)'

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail:' 
ops@izerwionka-leszczyny com pl,

el iI p-6SreOnictwem faksu pod numerem 32 72 31 217 '

w #vp"i[, ,gtoszenla wnios ki przez minimum trzy o rganizacie pozarz^qdowe

lub podmioty wymienione w art 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r'

o dzialalnosci po2ytku proit'n"go io wotontariacie' konsultacje mogq miec

formg bezpo6redniego, "ti'ltt""s" 
spotkania dotycz4cego przedmiotowej

tematyki.
Udzielanie wyjaSnien oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu

uchwaly nale2y do rorni"#ntii Dyrektora Osrodka Pomocy Spolecznej

w Czerwionce-LeszczYnach.

2.
e

4.

5.

b.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust l stanowi zalqcznik do hiniejszego

Zarzqdzenia.



1.

2.

Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1

usl. 2 oznacza akceptacjQ pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa

w$1ust1.

s3

Sp rawozdan ie z przeprow adzonych konsu ltacji zostan ie p rzedstawione Radzie

Miejskiej.
Do 

'sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistrz zalqczy wlasne

stanowisko odnosnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej

Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

\Arlkonanie zarzqdzenia powiezam Dyrekorowi osrodka Pomocy spolecznej
w Czenivionce-Leszczynach.

$5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Proiekl

ucHwArA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad 
i.rl[:rj_:f,r.;r,f#1o.ffi;"0r, 

* osrodkach wsparcia

Dzialajqc na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.-1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia I marc^a

rggO i. di".o"idzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2O1g t. poz.506 ze zm.) w 1v!1,ku z art. 17 ust. 1 pkt 3,

art. 53 ust. 2, art.'97 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej

(t.j. Dz. U. z 2019 t. poz. 1507 ze zm.\

Rada Miejska w czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastepuie:

s1.

Ustala siQ zasady ponoszenia odplatnosci za pobyt w osrodkach wsparcia imieszkaniach

chronionych prowadzonych w zakresie zadafi wlasnych.

s2.

Szczegolowezasadyodplatnosciokreslonesqwzalqcznikachnrl,2i3niniejszejuchwaly.

s3.

TracimocUchwalaNrlv/s2ll4RadyMiejskiejwCzerwionce.Leszczynachzdnia
go giud;ia ioi+r. * spr"*ie ustalenia szczegolowych' zaiad 

. 
ponoszenia odpl.atnos^it :i"q?bl

w oirodkach wsparcia, udzielajqcych schronienia osobom-bezdomnym (Dz u I"1 -ll- '^j:i-"-l::
iir. ii.l o*, Utnwaa Nr xt-VttllSzslte naoy Miejskiei w czeMionce-Leszczynach z dnta 23 matca

2ol8r. w sDrawie ustalenia zasad ponos."nia odptatiroSci za pobyt w mieszkaniach chronionych

treningowyih (Dz. U. Woj. Sl. z zot 8 t. poz. 2061 ze 2m.).

s4.

Wykonanie uchwaly powierza si9 Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny'

s5.

Uchwalawchodziwzyciepouplywie14dniodogloszeniawDziennikuUlzQdowymWojew6dztwa
Slqskiego.
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Zalqcznik Nr 1 do uchwaly Nr....................

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia....................201 9 r.

Szczegolowe zasady odplatno6ci za pobyt w o6rodkach wsparcia, za wyjqtkiem odplatno6ciza
pobyt w schroniskach dla os6b bezdomnych lub schroniskach dla os6b bezdomnych

z uslugami opiekuriczymi

1.W pzypadku pobytu woSrodkach wsparcia pzez okres nieobejmujqcy pelnego miesiqca,
optatq ustala siq proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu.

2. WysokoS6 miesiqcznej odplatnoSci za pobyt w o6rodkach wsparcia, za wyjqtkiem odplatno6ci za
pobyt w schroniskach dla os6b bezdomnych lub schroniskach dla os6b bezdomnych z uslugami
opiekufrczymi ustala siq wedlug nastqpujqcych zasad:

Doch6d osoby/rodziny wyra2ony w % liczonych
od wysoko6ci kryterium dochodowego

osoby/rodziny okre6lonego w ustawie o pomocy
spolecznei

Wysoko6d odplatno5ci liczona w % od ustalonego
kosztu PobYtu

do 100% nieodplatnie
oowv2ei 1O0o/o - 120o/o 20o/o

oowv2ei 12Oo/o - 140o/o 30Yo

oowv2ei 14Oo/o - 1600/o 40o/o

powyZei 1600/o - 180o/o 50%
powv2ei 180% -200o/o 600/0

powv2ei 2000/o - 220o/o 80o/o

oowvhei220o/o 100o/o

al*itto
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Zalqcznik Nr 2 do uchwaly Nr ................'...

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia.......... ..........2019 r.

Szczeg6lowe zasady ponoszenia odplatnoSci za pobyt w schroniskach dla os6b bezdomnych
- iscnionlskach dla os6b bezdomnych z uslugamiopiekufczymi

1. W pzypadku pobytu osoby w schroniskach dla os6b bezdomnych i schroniskach dla os6b

bezdomnych z uslugami opiekufciymiprzezokres nieobejmujqcy pelnego miesiqca, optatq ustala siq

proporcjonalnie do czasu faktycznego pobyt.

2. Wysoko$6 miesigcznej odplatnoSci za pobyt w schroniskach dla os6b bezdomnych

i schroniskach dta os6b bezdomnych z uslugami opiekuiczymi nie przekraczlqcych kryterium

dochodowe, o kt6rym mowa w ustawie o pomoci spolecznej, ustala siq wedlug nastqpujqcych zasad:

3. Wysoko$6 miesiqcznej odplatno$ci za pobyt w schroniskach dla os6b bezdomnych

i schroniskach dta o"3u bezdomnych z uslugami' opiekuiczymi pzekraczajqcych kryterium

i;:ffi''nffi n,urv, ;iini" ;;;ili"'iiporo.v,6or""rndi, ustata iie wedlus nastqpujqcvch zasad

rmlstz
v i Miasta

rka-Leszczyny

l"'

Doch6d osoby/rodzinY wg
kryterium

@Sciwyra2ona w % ustalona na

Podstawiemiesi@
schronisko dla os6b

bezdomnych

schroniska dla os6b
bezdomnych z uslugami

opiekuhczymi

ooni2ei 100% 30Yo 50%

OdplatnoS6 (w %) Sredniego
dobowego kosztu utrzymania

osoby bezdomnej w schronisku
dla os6b bezdomnYch z

Odplatno66 (w %) Sredniego
dobowego kosztu utrzYmania

osoby bezdomnej w schronisku
dla os6b bezdomnYch

Doch6d osobY/rodzinY wg
kryterium
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Zalqcznik Nr 3 do uchwaly Nr....................

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia.......... ..........2019 r.

Szczeg6lowe zasady ponoszenia odplatno5ci za pobyt w mieszkaniu chronionym

1.W pzypadku pobytu osoby wmieszkaniu chronionym pzez okres nieobejmujqcy pelnego

miesiqc, oplatg ustala siq proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu.

2. Wysoko$6 miesiqcznej odplatno6ci za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala siq wedlug

nastqpujqcych zasad:

Procent dochodu w rodzinie lub dla osoby
samotnie gospodarujqcej ustalony na podstawie

kryterium dochodowego

WysokoS6 optaty jako procent kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarujqcej

do 100% nieodplatnie
powv2ei 100o/o - 150o/o 10o/o

oowv2ei 150o/o - 2O0o/o 15o/o

powyZei 200o/o - 250o/o 20Yo

Powv2ei 250Yo'300Yo 30o/o

powv2ei 300% - 350% 50%
oowv2ei 350o/o - 4O0o/o 75o/o

powv2ei 400% 100o/o

I d : AF29053C -1 C27 -417 1 -BC 1 7-85 1 02BB 41 D20. Projekt Strona 'l
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