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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/332/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013r. 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r. , poz. 549 ze zm.) oraz art.97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013r., poz.182 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zmienia się  §2 ust. 3 uchwały Nr XXI/332/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 
2013r , który otrzymuje brzmienie:  „Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się następująco: 

Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego wynikającego 
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Procent miesięcznej 
odpłatności

Do 100% Bezpłatnie
Do 150% 15%
Do 200% 20%
Do 250% 30%
Do 300 % 50%

Powyżej 300% 100%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Powołując się na przepis art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Rada powiatu lub rada
gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych uchwala się procentową odpłatność za pobyt
w mieszkaniu chronionym proporcjonalną do kryterium dochodowego. Wskazana w uchwale zmiana dotyczy
podniesieniawysokości opłat za pobyt w mieszkaniu chronionymdla osób lub rodziny,których dochódw stosunku
do kryterium dochodowego jest na tyle wysoki, iż osoby te mogą ponosić proporcjonalna opłatę za pobyt
w mieszkaniu chronionym.
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