
RADA NTIEJSKA
W KOLBUSZOWEJ Uchwala Nr XVI/201/19

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia szczeg6lowych zasad ponoszenia odplatnoSci za pobyt w schronisku dla
os6b bezdomnych lub w schronisku dla os6b bezdomnych z uslugami opiekurficrymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 4l ust. I i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r.osamorz4dziegminnym(tj.Dz.U.z20l9r.,poz.506zp62n.zm.)orazart.97 ust. l, lai5wzw.
z art. 5l ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy spolecznej (tj. Dz.U. 22019 r.,poz. 1507
zpoLn.zm.),

Rada Miejska w Kolbuszowej
postanawia:

$ 1. Ustala sig szczeg6lowe zasady ponoszenia odplatnoScizapobyt os6b bezdomnych w schronisku dla
os6b bezdomnych lub w schronisku dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczym| zwanymi dalej
,,Schroniskiem".

$ 2. 1. Do ustalenia wysokoSci odplatnoSci za pobyt w Schronisku przyjmuje sig doch6d osoby
samotnie gospodaruj4cej lub doch6d na osobg w rodzinie osoby skierowanej do Schroniska, o kt6rym
mowa w art. 8 ustawy o pomocy spolecznej.

2. Przy ustalaniu oplaty zapobyt w Schronisku stosuje sig odpowiednio procentowe wska2niki
odplatnoSci okreSlone w ponizszych tabelach:

I noSci za pobyt w schronisku dla os6b h

L.p.

Doch6d osoby skierowanej do
Schroniska w stosunku do kryterium

dochodowego, o kt6rym mowa w art. 8 ust.1 pkt
I i 2 ustawyo pomocy spotecznei

Procentowe wska2niki odplatnoSci za
pobyt w Schronisku w stosunku do

miesigcznego dochodu osoby
skierowanei do schroniska

I do 100% nie wigcei ni230oh

2. powyzei 100% do 150% powy2ei 30% do45%
J. powyzei 150%do200% powyZei 45%do60%
4. powy2ej 200%do250Yo powy2ei 60Yo do75Yo

5. powy2ei 250% powyZei 75o/o do 80Yo

wska2niki od

2) procentowe wskaZniki odplatnoSci za pobyt w schronisku z uslugami opiekuriczymi:

L.p.

Doch6d osoby skierowanej do
Schroniska w stosunku do kryterium

dochodowego, o kt6rym mowa w art. 8 ust.l pkt
I i 2 ustawyo pomocy spolecznei

Procentowe wskaZniki odplatnoSci za
pobyt w Schronisku w stosunku do

miesigcznego dochodu osoby
skierowanei do schroniska

1 do 100% nie wiqcei niz 50o/o

2. powy2e. 100% do 150% powyzei 50Yo do 55o/o

3. powyze 150% do 200Yo powyZei 55%do60%

4. powyze 200% do 250o/o powy2ei 600/o do 70oh

5. powyze 250% powy2ei 70%do80%

$ 3. 1. Odplatno66 za pobyt w Schronisku ustala sig za okres miesi4ca kalendarzowego.
2. Miesigczna oplata za pobyt w Schronisku stanowi iloczyn miesigcznego dochodu osoby

skierowanej do Schroniska oraz procentowego wskaZnika odplatnoSci, o kt6rych mowa w $ 2 ust. 2.
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3. W przypadku, gdy pobyt osoby w Schronisku nie obejmuje pelnego miesi4ca
kalendarzowego, wysoko5d odplatnoSci oblicza sig proporcjonalnie za kuZdy dzieh pobytu, dzielqc
kwotg odplatnoSci przez liczbg dni danego miesi4ca i mno24c przez liczbg dni pobytu.

4. Oplata za pobyt w Schronisku nie mohe byt, wyhsza od kwoty 100% pelnego miesigcznego
kosztu pobytujednej osoby w Schronisku.

S 4. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej oraz Kierownikowi Miejsko-
Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej.

$ 5. Traci moc uchwala Nr XLIV l54lll7 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia22 wrzeSnia2}lT r. w
sprawie ustalenia szczeg6lowych zasad ponoszenia odplatnoSci za pobyt w schronisku dla os6b
bezdomnych.

$ 6. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzEdowym
Woj ew6dztwa Podkarpackie go.


