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Zarzqdzenie nr.Q050.&^. 10^
Wojta Gpiiny Jasienica

zdnia.A9^i ialO^(.

Na podstawie art. 5a ust.l, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), uchwafy nr XLVI/661/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca
2018r. w sprawie zmiany uchwaty nr XLV/640/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 maja 2018r.
w sprawie okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych z mieszkancami Gminy
Jasienica

zarz^dzam, co nast^puje

§1
Przeprowadzic na obszarze Gminy Jasienica konsultacje spoteczne projektu uchwafy Rady Gminy
Jasienica w sprawie szczegotowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w osrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych.

§2
Konsultacje b?d4 przeprowadzone w nast^puj^cej formie:

1. Zamieszczenie projektu uchwaly na stronie internetowej Urz?du Gminy Jasienica oraz BIP
Jasienica;

2. Wywieszenie na tablicy ogloszen w Urz?dzie Gminy Jasienica;
3. Zamieszczenie projektu uchwaty na stronie internetowej Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Jasienicy;
4. Wywieszenie na tablicy ogtoszen w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Jasienicy;
5. Wywieszenie projektu uchwaly na tablicach ogtoszen we wszystkich solectwach Gminy
Jasienica.

§3
1. Konsultacje spoteczne przeprowadzone zostan^ w terminie od dnia 24.09.2018r. do
05.10.2018r.
2. Przeprowadzenie konsultacji obejmowac b?dzie swoim zasi^giem terytorialnym Gmin?
Jasienica.

3. Uprawnionymi do udzialu w konsultacjach spotecznych s^ mieszkancy Gminy Jasienica.

§4
Wnioski i uwagi mozna sktadac w formie elektronicznej na adres: gops@jasienica.pl lab papierowej
w sekretariacie Gminnego Osrodkapomocy Spotecznej w Jasienicy 845 do dnia 05.10.2018r.

§5
Osob^ odpowiedzialn^ za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej w Jasienicy.

§6
frz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania
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UCHWALANR.

RADY GMINA JASIENICA
z dnia.

w sprawie ustalenia szczegolowych zasad ponoszenia odptatnosci za pobyt w osrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych
Dziafaj^c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3, art.
97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)

Rada Gminy Jasienica uchwala, co nast^puje:
§ 1. Ustala si? szczegotowe zasady ponoszenia odptatnosci mieszkancow Gminy Jasienica za pobyt
w osrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
§ 2.1 Pobyt w osrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychjest pobytem odplatnym.
2. Podstaw? do obliczania wysokosci odptatnosci za pobyt w osrodku wsparcia stanowi suma kosztu
przyznanych ustug i kosztu utrzymania miejsca w osrodku wsparcia.
§ 3.1 Optaty za pobyt w osrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala si? wedtug ponizszej
tabeli w oparciu o kryterium dochodowe na osob? samotnie gospodaruj^c^ lub osob? w rodzinie
o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy spotecznej:
Dochod osoby samotnie gospodaruj^cej/na osob?
w rodzinie wg kryterium dochodowego okreslonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej wyrazony
w procentach

LP
1
2
3
4
5

Wysokosc wydatkow podlegaj^cych zwrotowi
wyrazana w procentach

do 100%

nieodplatnie
30%
50%
70%
100%

powyzej 100% do 150%
powyzej 150% do 200%
powyzej 200% do 250%
powyzej 250%

2. Odptatnosc ustala si? za okres faktycznego pobytu w osrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym.
3. Naleznosc z tytutu odptatnosci za pobyt w osrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym osoba
wnosi w terminie do 20 dnia nast^pnego miesiqca.
4. Nie pobiera si? oplaty za pobyt w osrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w miesiqcu,
w ktorym nast^pU zgon swiadczeniobiorcy.
§ 4. Wykonanie uchwafy powierza si? Wojtowi Gminy Jasienica.

§ 5. Uchwata wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Sl^skiego.

Przewodnicz^cy Rady Gminy
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