
UCHWAŁA NR XIX/237/20
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/221/20 Rady Miejskiej w Bierutowie  z dnia 30 stycznia 2020r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) , art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. Do § 3 zmienianej uchwały dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„3. Koszt osobodnia za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym dla mieszkańców Miasta i Gminy 
Bierutów wynosi 119,37 złotych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

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

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze

obowiązkowym należy między innymi udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej 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.

Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość

odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób zobowiązanych do jej wnoszenia.

Uchwałą Nr XVIII/221/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i

mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów określono tylko procentowy

udział podopiecznych w odpłatności za pobyt. Z uwagi na fakt, że stawka za pobyt musi być

konkretnie określona w uchwale, aby adresaci uchwały mieli możliwość wyliczenia potencjalnej

odpłatności należy określić koszt osobodnia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
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