
 

 

UCHWAŁA NR X/82/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) 

Rada Miejska w Szczytnie uchwala co następuje: 

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

1) w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały; 

2) w klubie „Senior +” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczytno. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Tomasz Łachacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 września 2019 r.

Poz. 4428



Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr X/82/2019 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 

§ 1. Tabela szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. schroniskach 

dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, domach dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży: 

Dochód na osobę zgodnie z kryterium dochodowym 

określonym w art. 8 ust. 1 o pomocy społecznej 

wyrażony w % 

Wysokość miesięcznej opłaty % ustalonej od kwoty 

podstawowej 

Do 100 % Bez odpłatności 

Powyżej 100 % do 150 % 10 % 

Powyżej 150 % do 200 % 30 % 

Powyżej 200 % do 250 % 50 % 

Powyżej 250 % do 300 % 70 % 

Powyżej 300 % do 350 % 90 % 

Powyżej 350 % 100 % 

§ 2. 1. Odpłatność ustala się na czas określony za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu. 

2. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza 

się dzieląc kwotę odpłatności wynikającą z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni 

pobytu. 

3. Pobyt jest nieodpłatny, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty kryterium dochodowego. 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr X/82/2019 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” 

§ 1. Uczestnictwo w Klubie „Senior +” jest nieodpłatne. 
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