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z dnia 9 pazdziemika 2019 r. 
Zatwierdzony przez............

UCHWALA NR..................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2019 r.

zmieniajqca uchwat^ w sprawie szczegolowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w osrodku wsparcia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690)

uchwala sif co nast^puje:
§ 1. W uchwale Nr III/22/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

szczegolowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w osrodku wsparcia wprowadza si? nast^puj^cq zmian?:
po §1 dodaje si? §la w brzmieniu:

„§la. Osoby bezdomne, ktorych doch6d nie przekracza kwoty kryterium dochodowego okreslonego wart.
8 ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej, wnosz^ oplat? za pobyt w osrodku wsparcia w wysokosci 10% dochodu
osoby samotnie gospodaruj^cej lub dochodu na osob? w rodzinie”.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkow Trybunalski.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 

Lodzkiego.
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Uzasadnienie
Ustaw^ zdnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o pomocy spolecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690) wprowadzono m.in. zmian? ustawy o pomocy spolecznej. Polega ona 
na mozliwosci nalozenia oplaty za pobyt w schronisku dla osob bezdomnych, w sytuacji gdy dochod osoby 
samotnie gospodaruj^cej lub dochod na osob? w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego.

W zwi^zku z powyzszym koniecznym stalo si? wprowadzenie zmiany do uchwaly w sprawie szczegolowych 
zasad ponoszenia odptatnosci za pobyt wosrodku wsparcia polegaj^cej na okresleniu wysokosci oplaty 
wnoszonej przez osoby bezdomne.
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