
UCHWAŁA XXXV/291/2022 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 23 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/250/2021 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 grudnia 2021r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.), art. 97 ust. 1, 1a i 5, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W § 3 uchwały Nr XXVIII/250/2021 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 grudnia 2021r.w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
ust.2  Osobom bezdomnym pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych 
udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej w poniższej tabeli, nie więcej niż pełny koszt usługi: 

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

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby wyrażona w % w 
stosunku do jej dochodu, nie więcej niż całkowity koszt 

pobytu 
1. do 100 %  do 30 % 
2. powyżej 100%   do 70% 

ust. 3  Osobom bezdomnym, pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej w poniższej tabeli, 
nie więcej niż pełny koszt usługi, z uwzględnieniem § 2 ust. 3: 

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

Wysokość miesięcznej odpłatności osoby wyrażona w 
procentach w stosunku do jej dochodu, nie więcej niż 

całkowity koszt pobytu 
1. do 100%   do 50 % 
2. powyżej 100%   do 70% 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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