
UCHWAŁA NR XV.91.2020 

RADY GMINY JELENIEWO 

 

z dnia 29 maja 2020 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.79.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 

24 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 

1818 i poz. 2473) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XIV.79.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie:  

„ W zakresie zadań własnych ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.”  

2. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Osoby skierowane na pobyt do ośrodka wsparcia, inne niż osoby określone w §5, 

lub osoby skierowane na pobyt w mieszkaniach chronionych, których dochód 

przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach 

określonych w poniższej tabeli: 

 

Dochód według kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej, wyrażony w % 

Wysokość odpłatności liczona w % od 

dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 

dochodu na osobę w rodzinie za miesięczny 

koszt pobytu 

powyżej 100% do 150% od 10% do 50% 

powyżej 150% do 200% powyżej 50% do 60% 

powyżej 200% do 250% powyżej 60% do 70% 

powyżej 250% powyżej 70% do 80% 

.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

 

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

Województwa Podlaskiego. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 

 

 

 


