
 

 

UCHWAŁA NR XXV/273/17 

RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w  Trzebnicy 

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

z 2016r. poz 446, ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 930, ze zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII/222/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30.11.2016 w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w  Trzebnicy, 

zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Odpłatność ustala się łącznie za: 

1) usługi opiekuńcze dostosowane do indywidualnych potrzeb osób w postaci opieki higienicznej, terapii 

zajęciowej, zajęć kulturalno-rekreacyjnych, oświatowych i sportowych, itp.; 

2) posiłki.”; 

2) § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. W okresie do 31 grudnia 2017 r. szacowany średni miesięczny koszt usług w Domu, 

w przeliczeniu na jedno miejsce ustala Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze zarządzenia  

na podstawie analizy projektu budżetu Gminy Trzebnica na rok 2017 na wniosek Kierownika Działu 

Usług Socjalnych. Szacowany średni miesięczny koszt usług podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy. W okresie od 

1 stycznia 2018 r. średni miesięczny koszt usług zostanie ustalony na podstawie analizy poniesionych 

kosztów za rok ubiegły. Średni miesięczny koszt usług podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy. 

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 § 4. ”; 

3) załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy: 

M. Stanisz
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Załącznik do uchwały nr XXV/273/17 Rady  

Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 stycznia 2017 r. 
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