
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-l,eszczyny Tarz4dzenie Nr 321/20
Burmistrza Gm iny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 18 sierpnia 2020r.

w sprawie konsultacji proiektu uchwaly Rady Mieiskiei w Czenivionce-
Leszczynach w sprawie zmiany uchwaty Nr XV/165/19 Rady Miejskiej

w Czenrionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odplatno5ci za pobyt w o6rodkach wsparcia i mieszkaniach

chronionych (Dz. Urz. Woj. Sl. Poz. 550)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22020r.po2.713),wzwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr 1X138/15
z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziblalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22020r. poz. 1057) projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1. Przeprowadzic konsultacjq, kt6re1 pzedmiotem jest projekt uchwaty

dotyczqcy zmiany uchwaty Nr XV/165/19 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odplatnoSci za pobytw oSrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 19.08.2020r. do 25.08.2020r.
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 dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22020r. po2.1057)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: OSrodek Pomocy Spolecznej Czerwionka-

Leszczyny, ul. 3 Maja 36b , 44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpfywu do O6rodka Pomocy Spolecznej),

2) pocA4elektronicznq na adres e-mail
oos@czerwionka -leszczvnv.com. ol

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324312039.
5. Udzielanie wyja6nieri oraz pzyjmowanie wniosk6w i

projektu uchwaty nalezy do kompetencji Dyrektora
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s2

opinii dotyczqcych
OSrodka Pomocy

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 pkt 2



oznacza akceptacjg
w$1ust1.

przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa

s3

1 . Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. I Burmistz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam
w CzeMionce-Leszczynach.

s5.

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej
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PROJEKT

UCHWAT-A NR.......
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia.........

w sprawie zmiany uchwaly Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odplatnoSci za pobyt

w o6rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. St. Poz. 550)

Dziatajqc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1i an.41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zwiqzku z adr.
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 spolecznej (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1507 ze zm.)

s 1.
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s2.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Dyrektorowi O6rodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s3.

Zmienia siq zalqcznik do uchwaly Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odplatnoSci
za pobyt w oSrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Sl. Poz. 550)
nadajqc mu brzmienie, jak w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie '14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojew6dztwa Slqskiego.
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Zalqcznik do Uchwaly Nr .......
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia.....

szczegolowe zasady ponoszenia odplatnosci za pobyt w schroniskach dla os6b
bezdomnych ischroniskach dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuficzymi

1. W pzypadku pobytu osoby w schronisku dla os6b bezdomnych i schroniskach
dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi pzez okres nieobejmujqcy pelnego
miesiqca, oplatq ustala siq proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu.

2. Wysoko66 miesiqcznej odplatnoSci za pobyt w schroniskach dla os6b
bezdomnych i schroniskach dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi nie
przekraczajqcych kryterium dochodowego, o kt6rych mowa w ustawie o pomocy
spolecznej, ustala siq wedlug nastqpujqcych zasad:

Doch6d osoby/rodziny
wg kryterium

Wysoko66 miesiecznej odplatnoSci
wyra2onaw%ustalonana

podstawie miesigcznego dochodu
schronisko dla os6b
bezdomnych z uslugami
opiekunczymi

Poni2ej 100% 30Yo 50o/o

1000k

3. Wysoko6i miesigcznej odplatnoSci za pobyt w schroniskach dla os6b
bezdomnych i schroniskach dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuficzymi
przekraczajqcych kryterium dochodowe, o kt6rych mowa w ustawie o pomocy
spolecznej, ustala sig wedlug nastqpujqcych zasad z zastze2eniem ust. 4:

Doch6d osoby/rodziny wg
kryterium

Odplatnoic (w %) Sredniego
dobowego kosztu
utrzymania osoby

bezdomnej w schronisku dla
os6b bezdomnych

Odplatno56 (w %) Sredniego
dobowego kosztu
utzymania osoby

bezdomnej w schronisku dla
os6b bezdomnych z

uslugami

40o/o 20Yo

Powy2ej 1400/o - 1600/o 50o/o 30o/o

70o/o 4Oo/o

Powy2ej 180% 100Yo 50%

4. W przypadku, gdy odplatnoS6 (w%) Sredniego dobowego kosztu utrzymania
osoby bezdomnej w schronisku z uslugami opiekuiczymi pzekracza doch6d tej osoby
odplatno66 wynosi 70 % dochodu tej osoby.

schronisko dla os6b
bezdomnych

Powy2ej 'lQlo/o - 140o/o

Powy2ej 1600/o - 180Yo
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