
UCHWAŁA NR XLII/321/2017
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 czerwca 
2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 7 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 a ust. 1, 
art. 36 pkt 2 lit. i,  art. 97 ust. 1 i 5, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 ust. 2 w uchwale Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 
27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Ogrodzieniec, który otrzymuje 
następujące brzmienie:

2. Zasady odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia określa poniższa tabela:

Dochód naliczany w  % w stosunku do 
ustawowego kryterium dochodowego 
określonego  na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 
ustawy o pomocy społecznej, odpowiednio dla 
osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby 
w rodzinie

Wysokość odpłatności w % liczona na podstawie 
kosztów pobytu za 1 dzień

powyżej 100% do 150% 80%
powyżej 150% do 200% 90%
powyżej 200% 100%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec i Kierownikowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zygmunt Podsiadło
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