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Poz. 3834
UCHWAŁA NR 0007/XIX/150/2012
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie : szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczowychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich .
Na podstawie art. 4 ust.1, pkt 3,art. 12 pkt 11, art.40 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001, Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.19 pkt 11, art.53 ust. 1-3
i art.97 ust. 1 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362
z późn. zm.) Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone zgodnie z art. 8 , ust.
1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą miesięczną opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym według
poniższej tabeli :
% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 , ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Miesięczna kwota opłaty w zł.

Powyżej 100% i nie więcej niż 150 % kryterium dochodowego

100

Powyżej 150 % i nie więcej niż 200 % kryterium dochodowego

150

Powyżej 200 % kryterium dochodowego

250

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba, konieczność dojazdów do
specjalistów, konieczność zażywania w sposób ciągły leków, ponoszenie wysokich opłat w związku
z kontynuowaniem nauki, itp.) wychowanek na swój wniosek lub opiekuna usamodzielnienia może zostać
zwolniony przez Starostę z uiszczenia opłat na czas określony w całości lub części.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego
Arkadiusz Kucia

