
UCHWAŁA NR Lv/ 3l7lŻoŻ3
RADY MIEJSKIEJ w szYDŁowIE

zdniaZDlutego 2023 r.

w spľawĺe zmiany UchwaĘ Nr LIIV 305ĺŻ0Ż3 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18
sĘcznia 2023 r. w spľawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośľođkach
wspaľcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Szydłórv' a ľealizującymi zadania własne
gminy rv zakľesĺe udzĺelania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, któľe ostatnie

stałe miejsce zameldowania posiadaĘ na teľenie Gminy Szydłórv

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 maľca 1990 ľ. o samorądzie gminnym (iednolity tekst Dz. U.
z20Ż3t.poz.40),art.17ust. 1pkt3' art.48, aľt.48aust. liŻ,aÍt.97ust. 1, lai5 ustawy zdnialŻmarca
2004 r o pomocy społecznej (ednolity tekst Dz. U. z202l Í. poz.2268, poz.ŻŻ70, z2022r. poz.1, poz.66,
poz.1079, poz.1692, poz.1700, poz.l8l2, poz.1967, poz.Żl27, poz.2140, poz.2754, z2023 ľ. poz. l85)
Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje:

$1.w Uchwale Nr LIII/ 3051 2023Rady Miejskiej wSzydłowie zdnia 18sĘcznia 20Ż3r. wsprawie
ustalenia szczegclłowych zasad ponoszenia odpłatności za pobý w ośrodkach wspaľcia, niebędących
jednostkami organizacyjnymi Gminy Szydłów, a ľealizującymi zadallla własne gminy w zakľesie udzielania
schľonienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania
posiadaĘ na terenie Gminy Szydłów, wprowadza się następujące zmiany:

ĺ) $ 2 uchwaĘ otrzymuje brzmienie:

s 2. $ 2. Dla osób, których dochód przskracza krýeľium dochodowe, ustala się następującą miesięczną
odpłatność zz pobyt w ośrodkach wspaľcia zgodnie z podaną niŻej tabelą:.

$ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szyđłów.

$ 3. Uchwała wchodzi w Ącie po upĘwie 14 dni ođ dnia ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym
Woj ewództwa Swiętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

trą-
Katarzyna Skuza

powyŹej 300%

powyżej 250%o do300%

powyżej Żo0oÁdoŻ50%o

powyŻej l00%odo200%

Dochód osoby określony wg.
kýerium aľt. 8 ust. 1 ustawy

o pomocy spďecznej

100%

90%

70o/o

50Y"

Wysokość odpłatność (w odniesieniu do miesięcznej
stawki odpłatności)
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