Elektronicznie podpisany przez:
RYSZARD ŚWIDER
dnia 30 października 2019 r.

UCHWAŁA NR XI/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 30 października 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Dzierzgoń,
a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego
pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie
gminy Dzierzgoń
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.: Dz. U. z 2018 poz. 2245; Dz. U. z 2019
poz. 1622 i 1690 ) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.: Dz. U z 2019 poz. 1309 i 1696 ) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących
jednostkami organizacyjnymi gminy Dzierzgoń, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie
udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce
zameldowania posiadały na terenie gminy Dzierzgoń, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc w formie schronienia przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
które ostanie stałe miejsce zameldowania miały na terenie gminy Dzierzgoń.”;
2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odpłatność za pobyt w ośrodku
w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.”;
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3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia naliczane są wg poniższej tabeli.

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie
gospodarującej albo dochodu na osobę w rodzinie do
kryterium dochodowego
Do 100%
Powyżej 100% - 130%
Powyżej 130% - 160%
Powyżej 160% - 190%
Powyżej 190% - 220%
Powyżej 220% - 250%
Powyżej 250%

Wysokość odpłatności za pobyt w %
liczona od dochodu osoby
przebywającej w ośrodku wsparcia
nieodpłatnie
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
100,00%

”.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Ryszard Świder
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