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Poz. 1532
UCHWAŁA NR XVI/382/20
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 13 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach
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 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3 i 12, oraz ust. 2 pkt 3,
art. 97 ust. 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507
z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W uchwale nr XXXVII/712/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2017 r. poz. 1641), wprowadzić następujące zmiany:
1) załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/712/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 roku otrzymuje
tytuł i brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/712/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 roku otrzymuje
tytuł i brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/712/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 roku otrzymuje
tytuł i brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Maciej Biskupski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/382/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 13 lutego 2020 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SCHRONISKACH
DLA OSÓB BEZDOMNYCH
§ 1. 1. Odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca
kalendarzowego.
2. Korzystanie z pobytu w schroniskach dla osób jest odpłatne według poniższych zasad. Odpłatność
miesięczna nie może przekroczyć miesięcznego kosztu pobytu.
3. Wysokość odpłatności za pobyt osoby w schroniskach dla osób bezdomnych ustala się biorąc pod uwagę
sytuację życiową i osobistą tej osoby.
§ 2. Odpłatność miesięczną za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych ustala się w wysokości od 1%
do 30% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie.
§ 3. W przypadku gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca wyliczoną miesięczną wysokość odpłatności
dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych faktycznym
pobytem.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/382/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 13 lutego 2020 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SCHRONISKACH
DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI
§ 1. 1. Odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się za
okres miesiąca kalendarzowego.
2. Korzystanie z pobytu w schroniskach dla osób z usługami opiekuńczymi jest odpłatne według
poniższych zasad. Odpłatność miesięczna nie może przekroczyć miesięcznego kosztu pobytu.
3. Wysokość odpłatności za pobyt osoby w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
ustala się biorąc pod uwagę sytuację życiową i osobistą tej osoby.
§ 2. Odpłatność miesięczną za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala
się w wysokości od 1% do 50% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę
w rodzinie. Jeżeli w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przebywa osoba
nie wymagająca usług opiekuńczych odpłatność dla tej osoby ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. W przypadku gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca wyliczoną miesięczną wysokość odpłatności
dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych faktycznym
pobytem.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/382/20
Rady Miasta Katowice
z dnia 13 lutego 2020 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W MIESZKANIACH
CHRONIONYCH
§ 1. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.
2. Korzystanie z pobytu w mieszkaniach chronionych jest odpłatne według poniższych zasad. Odpłatność
miesięczna nie może przekroczyć miesięcznego kosztu pobytu.
3. Wysokość odpłatności za pobyt osoby w mieszkaniu chronionym ustala się biorąc pod uwagę sytuację
życiową i osobistą tej osoby.
§ 2. Odpłatność miesięczną za pobyt w Mieszkaniu Chronionym Wspieranym ustala się w wysokości od
1% do 60% 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. 8 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej.
§ 3. Odpłatność miesięczną za pobyt w Mieszkaniu Chronionym Treningowym ustala się w wysokości od
1% do 30% 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. 8 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej.
§ 4. W przypadku gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca wyliczoną miesięczną wysokość odpłatności
dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych faktycznym
pobytem.

