
UCHWAŁA NR XL/219/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom 
i rodzinom tego pozbawionym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017r. 
poz.1875 ze zm.) w związku z art.17 ust. 1 pkt. 3, art. 48, art. 48a, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 5 oraz art. 101 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2017r. poz.1769 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) opłata - kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia, 

2) pobyt - okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia, określony w decyzji administracyjnej.

§ 3. Pobyt w ośrodku wsparcia jest nieodpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej lub rodziny nie przekracza 
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

1)  Opłatę w takim przypadku za osobę kierowaną lub rodzinę ponosi Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzylesiu.

§ 4. Osoby kierowane lub rodziny, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli: 

Dochód osoby/rodziny ustalony zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej 

Odpłatność wyrażona w % liczona w stosunku do kwoty pełnego kosztu 
pobytu

powyżej 100% - 150% 40%
powyżej 150% - 180% 60%
powyżej 180% - 200% 80%
powyżej 200% 100%

1) Opłatę w wysokości różnicy pomiędzy ustalonym pełnym kosztem pobytu, a kwotą odpłatności osoby 
kierowanej lub rodziny - ponosi Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu.

§ 5. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia. 

§ 6. W przypadku, gdy pobyt osoby lub rodziny w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiaca 
kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni 
w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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