
UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 2 lit. i, 
art. 51 ust. 4, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 
2270, z 2022r. poz. 1, 66) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia 
osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów (Dz. U. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 670 z dnia 14.01.2019 r.) 
zmienionej Uchwałą Nr XV/117/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2019r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów (Dz. U. Woj. Maz. z 2019 r. 
poz. 14938 z dnia 11.12.2019 r.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:    

„6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych może zostać zwolniona na jej wniosek lub na wniosek pracownika 
socjalnego z części lub całości opłaty”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żelechowie 

 
 

Daniel Kocielnik 
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