
UCHWAŁA NR XV/165/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku 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 społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych prowadzonych w zakresie zadań własnych.

§ 2. 

Szczegółowe zasady odpłatności określone są w załącznikach nr 1, 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr IV/52/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia             
30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym (Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., 
poz. 144) oraz Uchwała Nr XLVIII/529/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 
2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
treningowych (Dz. U. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 2061 ze zm.).

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/165/19

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, za wyjątkiem odpłatności za 
pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi

1. W przypadku pobytu w ośrodkach wsparcia przez okres nieobejmujący pełnego miesiąca, 
opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu.

2. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, za wyjątkiem odpłatności za 
pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi ustala się według następujących zasad:

Dochód osoby/rodziny wyrażony w % liczonych 
od wysokości kryterium dochodowego 

osoby/rodziny określonego w ustawie o pomocy 
społecznej

Wysokość odpłatności liczona w % od ustalonego 
kosztu pobytu

do 100% nieodpłatnie
powyżej 100% - 120% 20%
powyżej 120% - 140% 30%
powyżej 140% - 160% 40%
powyżej 160% - 180% 50%
powyżej 180% - 200% 60%
powyżej 200% - 220% 80%

powyżej 220% 100%
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/165/19

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 
i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

1. W przypadku pobytu osoby w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi przez okres nieobejmujący pełnego miesiąca, opłatę ustala się 
proporcjonalnie do czasu faktycznego pobyt.

2. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 
i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie przekraczających kryterium 
dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, ustala się według następujących zasad:

Wysokość miesięcznej odpłatności wyrażona w % ustalona na 
podstawie miesięcznego dochodu

Dochód osoby/rodziny wg 
kryterium

schronisko dla osób 
bezdomnych

schroniska dla osób 
bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi
poniżej 100% 30% 50%

3. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 
i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przekraczających kryterium 
dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, ustala się według następujących zasad

Dochód osoby/rodziny wg 
kryterium

Odpłatność (w %) średniego 
dobowego kosztu utrzymania 

osoby bezdomnej w schronisku 
dla osób bezdomnych

Odpłatność (w %) średniego 
dobowego kosztu utrzymania 

osoby bezdomnej w schronisku 
dla osób bezdomnych z 

usługami
powyżej 100% - 140% 40% 20%
powyżej 140% - 160% 50% 30%
powyżej 160% - 180% 70% 40%

powyżej 180% 100% 50%
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/165/19

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

1. W przypadku pobytu osoby w mieszkaniu chronionym przez okres nieobejmujący pełnego 
miesiąc, opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu.

2. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się według 
następujących zasad:

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

kryterium dochodowego

Wysokość opłaty jako procent kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej

do 100% nieodpłatnie
powyżej 100% - 150% 10%
powyżej 150% - 200% 15%
powyżej 200% - 250% 20%
powyżej 250% - 300% 30%
powyżej 300% - 350% 50%
powyżej 350% - 400% 75%

powyżej 400% 100%
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