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zarządzenie Nr
Burmistrza Gminy i Miasta

.....?8.i.)il......
Czerwionka-Leszczyny

2.
3.

4

oos@czerwionka-
leszczvnv.com. ol,

2) za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4312039.
Udzielanie v'ryjaśnień oraz przyjmowanie WnioskóW i opinii dotyczących
projektu uchwały należy do kompetencji Dyrektora ośrodka Pomocy
społecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s2

Projekt uchwa|y, o której mowa W s 1 pkt 1 stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia
Nie przedstawienie przez arqanlzacje opinii w termjnie określonym W s 1 pkt 2
oznacza akcepiację przedstawjonego projektu uchwały' o której mowa
wS 1 pkt 1.

1) pocńą e]ektroniczną na adres e-mail

z dńia t).],.s!pp.-Aa.2011 r.
I

w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt W mieszkaniach chronionych

Na podstawje ań' 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r' o sarnorządŻie
gminnym (t'j' z 2oo1r. Dz' U. Nr 142 poz.1591 ze zm.), w związku z s 3 i 4 Uchwały
Nr U585/10 z drtia 28 maja 2010r' Rady Miejskiej w Czenłionce_Leszczynach
W sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalnoŚci pożytku
publicŻnego lub organizacjami pozarządowymi ipodmiotami Wymienionymi w ań' 3
ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003l' o działalności poŹ}łku publicznego
i o Wo]ontariacie (t.j' Dz' U' z 2010r. Nr 234 poz. 1536 Ze zm.) projektóW aktóW
prawa miejscowego W dziedzinach dotyczących działaJności statutowej iych
o rg a n iŻa cjj.

zalządzam, co następuje :

s1

PrzeprowadŻiÓ konsultację, ktÓlej przedmiotem jest projekt uchwały
w sprawie Ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pob}ł
w mieszkaniach chronionych.
Ustalićtermin przeprowaózenia konsultacji od '.''''' '...2o11r. do,'','''.].]''2o11r'
Podmiotami uprawnionymi do udziałU W konSultacjach są organiZac]e
pozalządowe oraz podmioty wymienione w ań' 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r' o działalności pożńku pUblicznego i o Wolontariacie (t'j. Dz.U'
z 2010r. Nr234poz.1536 ze zm.)
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly można zgłaszać:

'1) w formie pisemnej na adres: ośrodek Pomocy Społecznej czerwionka_
Leszczyny, ul. 3 Maja 36b,44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decydUje data WpłyWU do oślodka Pomocy Społecznej),



s3.

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Nliejskiej
2 il";;;a;;ia, o którym mowa w usl 1 Burmistrz załączy Własne

stanowisko odnośnie uzyslGnycń opinii l opublikuje je na stronie internerowei

Urzędu Gminy i Miasta w czerwionce-LeszczYnacn'

s4.

Wykonanie zalządzenia powierzam Dyrektorowi ośrodka Pomocy Społecznej

w czerwionce-LeszczYnach.

s5.

zarządzenie Wchodzi w życie z dniem wydania'

'//
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Uchwała nr ''''''.''.' RadyMiejskiej:nioiaze..wionce-Leszczynach

W sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatnościza pobyt
w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art.'18 ust.2 pkt15' ań.40 ust.1' ań'41 ust'1' ań'42 ustawy z dnia
8 marca 1990r' o samorządzie gminnym (tj' Dz' U. z 2001l. Nr 142, poz'1591

z póżn. zm.), W zwjązku z ań'17 ust.1 pkl'12, art.97 Ust-s ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2009r' Nr 175 poz 1362 z póżn' zm.).

Rada Miejska
uchwala:

sl.
UŹytkownicy mieszkania chronionego ponoszą odpłatność za pob}ł w mieszkan]u
chronionym.

s2.
opłatę Za pobyt W m]eszkaniu chronionym ustala ośrodek Pornocy Społecznej
W czerwionce_Leszczynach W uzgodn]eniu z osobą kierowaną UWzględniając zakres
przyznanej jej pomocy oraz zasady ponoszenia odpłatności okleślone W niniejszej
uchwale.

s3.
Wysokość apłaty za pobl w mieszkaniu chronionym ustala się w decyzji
administracyjnej na podstawie skierowania do mieszkania chronionego, wydanei
przez Dyrektola ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s4.
Wysokość odpłatności Za pobyt W mieszkaniu chronionym jest za]eżna od dochodu
osoby, ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej' Zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt W mieszkaniu chronionym okreś]a załącznik do ninlejszej
uchwal'/

ss..
Pob}ł W mieszkaniu chronionym jest nieodpłatny' jeźeli dochód osoby kierowanej ńie
przeklacza kMerium dochodowego określonego w uStawie o pomocy społecznej.

s6.
W Szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba Zobowiązana do ponoszenia
opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym może zostać zwolniona z części lub
całości opłaty. ZWo]nienie następuje na wniosek osoby zamieszkującej mieszkanie
Ćhronione

- ?Rol Er{T -



Regulamin' pobytu W mieszkaniu chroni-onym Wydaje Dyrektor ośrodka
społecznej w czerwionce-Leszczynach.

Pomocy

s8.
Wykonanie uchwały powieŻa się Burmistrzowi
Leszczyny oraz Dyrektorowi ośrodka Pomocy
Leszczynach.

se.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 'l4 dni od
Ulzędowym Województwa Śląskiego'

Gminy i lvliasta Czerwionka-
społecznej w Czerwionce-

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku



BURMISTRZ
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Zatącznik da uchwaly nr ' ''

Rady Miejskie! w C zervv.rri.n,!".u"r**
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WYsokość op'al/ 'a(o orocent '/ryler'LT
dochodowego osob/ sanolr'e gosoodalLlącel

- EóiEi'idoclodu w rodŻir e luo d'a osoby

sa^1ot1 e qospooaluląceJ usla'o1V na podstawie

rium dochodowego

Powyzel 1OO% do 150% kryterium dochodowego

Powyzel 150% do 2OO% kryterium dochodowego

Pawżej zoa% do 25aok kryterium dochodowego

Powyzej 250% do 3OO% kryterium dochodowego

Powyzei 3OO% do 350% kryterium dochodowego

Powyżej 4oo% krytelium dochodowego


