
UCHWAŁA NR LIV/336/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sułkowice nr XXI/133/2020 

Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) w związku z art.17 ust.1 pkt 3, art.48, art. 48 a, art.53, art.96 ust.1, art.97 ust.1 i 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sułkowice nr XXI/133/2020 Rady Miejskiej 
w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r. § 6. otrzymuje brzmienie: 

1. Osoby, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego zgodnie 
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z wyłączeniem opłat za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych 
w ośrodku wsparcia – Klub „Senior+”, pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność wg poniższej tabeli: 

Dochód na osobę zgodnie z kryterium 
dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej 

Procent miesięcznej odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniu chronionym 

powyżej 100% do 150% do 50% odpłatności 
od 151% do 200% do 60% odpłatności 
od 201% do 250% do 80% odpłatności 
powyżej 251% do 100% odpłatności 

2. Uczestnicy zajęć prowadzonych w ramach ośrodka wsparcia Klub „Seniora +”, których dochód 
przekracza kwotę kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą 
odpłatność wg poniższej tabeli: 

Dochód na osobę zgodnie z kryterium 
dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej 

Miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach  

powyżej 100% do 400% do 20 zł 
od 401% do 600% do 50 zł 
powyżej 601% do 100 zł 

3. Osoby bezdomne, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowe ustalone zgodnie 
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej za pobyt w schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność wg poniższej tabeli: 

Dochód na osobę zgodnie z 
kryterium dochodowym 
określonym w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej 

Procent miesięcznej odpłatności 
za pobyt w schronisku 

Procent miesięcznej 
odpłatności za pobyt 
w schronisku z usługami 
opiekuńczymi 

powyżej 100% do 150% do 40 % odpłatności do 60% odpłatności 
od 151% do 200% do 60% odpłatności do 70% odpłatności 
od 201% do 250% do 80% odpłatności do 90% odpłatności 
powyżej 251% do 100% odpłatności do 100% odpłatności 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Izabela Starowicz 
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