
UCHWAŁA NR XXV/465/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)

Rada Miejska
postanawia

§ 1. Ustalić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych 
przez Miasto Bielsko-Biała, z wyłączeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla 
Bezdomnych i Noclegowni (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2005 r. Nr 4 poz. 73) oraz Uchwała Nr XXIII/587/2012 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 5648).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/312/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, 
działających w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. 
poz. 505) oraz Uchwała Nr XXVII/687/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2013 r. (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.2281), a także uchwała Nr XLIII/1041/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
24 czerwca 2014 r.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/465/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 stycznia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT
W OŚRODKACH WSPARCIA

§ 1. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

2. Odpłatność za niepełny miesiąc wylicza się mnożąc liczbę dni pobytu i 1/30 wysokości kwoty ustalonej 
zgodnie z poniższymi zasadami.

3. Kwotę opłaty zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

OŚRODKI WSPARCIA PROWADZĄCE MIEJSCA CAŁODOBOWE
OKRESOWEGO POBYTU

§ 2. Odpłatność miesięczną za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzących miejsca całodobowe okresowego 
pobytu ustala się w wysokości od 1% do 30% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty 
dochodu rodziny, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny przekracza kwotę 100% 
odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej.

OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO POBYTU

§ 3. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia działających w formie dziennego 
domu pobytu ustala się w wysokości od 0,5 % do 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie przekracza kwotę 100% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
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