
 

 

UCHWAŁA NR L/362/2017 

RADY GMINY WIŃSKO 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym  

Domu ,,Senior+” w Wińsku 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r., 

poz. 1875) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1769 

z późn. zm.) Rada Gminy w Wińsku uchwala co następuje: 

§ 1. Pobyt w Dziennym Domu ,,Senior+” w Wińsku, zwany dalej ,,Domem” jest odpłatny. 

§ 2. Opłata za pobyt w Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, usługi opiekuńcze oraz posiłki. 

§ 3. Wysokość opłaty jest uzależniona od sytuacji materialnej klienta. Miesięczna opłata za pobyt w Domu 

określona została w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Odpłatność pobierana jest w okresach odpowiadających miesiącom kalendarzowym. W miesiącu 

w którym klient nabywa lub traci prawo pobytu w Domu, odpłatność jest ponoszona w wysokości 

proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu, z zastrzeżeniem § 6. 

§ 5. Jeżeli w określonym czasie klient nie może ponieść odpłatności ustalonej zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszej uchwale, na jego wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wińsku, można częściowo lub całkowicie zwolnić klienta z odpłatności za pobyt 

w Domu w szczególności, jeżeli: 

1) wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia  

lub placówce opiekuńczej, 

2) występują uzasadnione okoliczności zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, 

śmierć członka rodziny, straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 

§ 6. 1. Szacowany średni miesięczny koszt usług w Domu w przeliczeniu na jedno miejsce ustala Wójt 

Gminy Wińsko w drodze zarządzenia na podstawie analizy projektu budżetu Gminy Wińsko.  

2. Wysokość odpłatności za usługi świadczone w Domu ustala się w oparciu o średniomiesięczny koszt 

usług, o którym mowa w ust. 1 z tym, że odpłatność ta nie może być wyższa od średniego miesięcznego kosztu 

usług, ustalonego zgodnie z ust. 1, ani niższa od stawek minimalnych za te usługi, określonych w tabeli 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 5. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Wińsko: 

M. Gołąb
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Załącznik do uchwały nr L/362/2017 Rady  

Gminy Wińsko z dnia 29 listopada 2017 r. 

 

Tabela szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ,,Senior+” w Wińsku 

L.p. Kryterium dochodowe na osobę 

określone w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej wyrażone w %  

Wysokość odpłatności w % liczona od kosztów usług 

Osoby samotne  

gospodarujące 

Osoby w rodzinie 

1. do 100 % Nieodpłatnie 
 

 

Nieodpłatnie 

2. powyżej 100% - 150% 5% 
 

 

7% 

3. powyżej 150% - 200% 10% 
 

 

12% 

4. powyżej 200% - 250% 15% 
 

 

17% 

5. powyżej 250% - 300% 20% 
 

 

22% 

6. powyżej 300%-350% 
 

 

25% 
 

 

27% 

7. powyżej 350% 30% 32% 
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