
UCHWAI,A \R XVII/156/2020
R{DY C\II\} PIF,TRO\\'ICf \\ IFI,KIL

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie ustslenia szczeg6low)'ch zrsad potroszeDi! odplat[oSci za pobyt w Dzietrn]m Domu SEMOR+

Na podstawie art. 18ust.2pkt l5 ustaufzdniaSmarca 1990r. o samorz4dzie gminnym (teksljedn.: Dz. U.
z2019r. poz.506), an.97 usr. I i 5 uslawy zdnia 12 tuarca 2004 r. o pomocy spolecznej (tektjedn.: Dz. U.
z20l9r Wz.l507) oraz uchwaty nr 34 Rady Minislr6w zdnia l7 marca 2015r. w sprawi€ uslanowienia
programu \rieloletniego "Senior - WICOR" na lata 2015-2020 (teksl.iedn.: M.P. z 2018 r. poz. 228)

Rad! Gminy Pietrowice Wielki.
uchwala

$ l. OkreSIa si9 szczeg6lowe zasady ponoszenia odplatnoSci za pobyl 2a pob)'l w Dziennym Domu
SENIOR+ w Pietrowicach Wielkich, zwanym dalcj Dziemym Domem.

S2. l. Odplatno36 za pobyl w Dziennym Domu obejmuje korzystanie zmiejsca pobytu wraz z
w)'zJ,-wieniem or^z (wiadczone uslugi.

2. Odplatno{C za pobyt N Dziennym DoDru uslala sig za okes miesiqca kalendarzowcSo.

3. W przypadku Tdarzei loso$]ch, np. choroby, odplalnoSa jest ponoszona w wysokoici proporcjonalnej

do dlugoaci pobytu w danlm miesiqcu, z kazdy dziei pobytu, dzi€lqc kwolg odplalnoSci przez liczbQ dni
w danym miesiqcu i mnozqc przez liczbf dni pobylu.

4. Kwol9 oplaty zaokrqgla sig w d6l do pelnegojednego zlotego.

S 3. Procentow4 wysokoat odplatnoSci 7, pobyt osoby uczeslnicz4cej okesla poni2sza tabela:

Doch6d osoby samotoic gospod,rujqcej lub
doch6d n, osobg 1l rodzini€ w s(osunku do
kryterium dochodo*ego okr€ilonego w arr.8
ust. I pkl I i 2 usta*y z dnia 12 marca 200{ r. o
Domocv spolecznei wyraionv w procentach

Osoba samolnie

do 100 % latnic
osoba w rodT;nie
nieodplatnie

100% do 200% lYn

200oA 'Jo 
300% 2Yd

)97
3Yd

)Yo lYo
4o/o

WysokoSd
odplatro(ci st nowi4cr procerl kwoty kosztu pobytu

300o/o do 400%
powy2ei 400 %

$ 4. Nie pobiera sil oplat za doi nieobecnosci pod warunkiem zgloszenia waznego powodu nieobecnosci
zco najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, chyba 2E powiadomienie 1(, nie bylo moZliw€ z powoddw

Ioso*ych.

$5. l. oplata za pobyt w Dziennym Domu jest wnoszona na rachunek Gminnego oirodka Pomocy
spolecaej * Pietrowicach wiclkich lub w kasie Urzqdu Cminy Pietrowice Wielkie okresach miesiQcznych
w terminie do dnia l0-go nasllpnego miesi4ca, z zastrztzeniem usl.2.

2. Oplatg za pobyl w Dziennym Domu za grudrefi jest wnoszonado dnia 28-go grudnia

! 6. Wykonanie uchu"Iy powierza sil W6jtoNi Gminy Pielrowice Wielkie.
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$T.Uchwala wchodzi w2ycie po Lrply*ie l4dni od dnia j€j ogloszenia w Dzienrfku Urzgdowym
wojew6dawa Slaskiego.

Przewodniczqcy Rady Gminy

Piotr Bajak
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