UCHWAŁA NR 828/XL/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr 782/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 6 pkt 8, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 i 48a ust. 1 i 2,
art. 51 ust. 4 i 5, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr 782/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
udzielających schronienia osobom bezdomnym § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Osoby bezdomne, skierowane
do schroniska, ponoszą odpłatność do wysokości kosztów faktycznego pobytu, na zasadach określonych
w poniższej tabeli:

Dochód na osobę lub na osobę w rodzinie
wg kryterium dochodowego
(art. 8 ustawy o pomocy społecznej)
Do 100%

Maksymalna wysokość odpłatności za pobyt w
schronisku wyrażona
jako procent dochodu
10 %

Powyżej 100% do 150%

20 %

Powyżej 150% do 200%

30 %

Powyżej 200% do 250%

40 %

Powyżej 250% do 300%

50 %

Powyżej 300%

60 %

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2021 r.

Województwa

Mazowieckiego,

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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