UCHWAŁA NR X/75/2019
RADY GMINY MIELEC
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia
osobom bezdomnym z terenu Gminy Mielec.
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 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 97 ust. 1, 1a i 5 w zw.
z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 2 lit. i, art. 51 ust. 4 i 5, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)
RADA GMINY MIELEC
uchwala co następuje :
§ 1.
W uchwale nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
z terenu Gminy Mielec (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz. 733) dodaje się zmiany w ten sposób że:
§ 2.
otrzymuje następujące brzmienie:
Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym schronienie ustalana jest zgodnie z tabelą:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub na osobę w rodzinie do
kryterium dochodowego

Odpłatność w procentach
dobowego kosztu
utrzymania osoby
bezdomnej w ośrodku
wsparcia

do 100%
powyżej 100% do 130%
powyżej 130% do 150%
powyżej 150% do 170%
powyżej 170% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

30%
40%
50%
60%
70%
80%
100%

Odpłatność w procentach
dobowego kosztu
utrzymania osoby
bezdomnej w ośrodku
wsparcia z usługami
opiekuńczymi
50%
55%
60%
70%
80%
90%
100%

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
BOGDAN CYGAN
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