
 

 

UCHWAŁA NR VIII/XVI/182/19 

RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 51 ust. 4, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.), Rada Gminy Wisznia Mała 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży, dalej zwanym „Domem”. 

§ 2. 1. Odpłatność za jeden dzień pobytu w Domu wynosi 50,00 zł. 

2. Opłata za pobyt dziecka w Domu stanowi 50% kwoty opłaty za osobę dorosłą. 

§ 3. W przypadku przebywania w placówce w okresie niepełnego miesiąca wysokość opłaty ustala  

się dzieląc ustaloną kwotę miesięcznej opłaty przez liczbę dni pobytu. 

§ 4. Odpłatność za pobyt w Domu ustala się w zależności od dochodu, zgodnie z tabelą: 

Dochód osoby w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

 

Wysokość odpłatności w procentach pełnego kosztu 

pobytu   

powyżej 100% - 200% 10% - 30% 

powyżej 200% - 300% 30% - 40% 

powyżej 300% - 400% 40% - 50% 

powyżej 400% 50% - 100% 

§ 5. Opłatę ustaloną na zasadach, o których mowa w § 4 należy wnieść w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 

do Domu w wysokości proporcjonalnej za okres od dnia przyjęcia do końca danego miesiąca. Opłatę za kolejne 

miesiące należy wnosić przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji, z góry do 20 dnia miesiąca, 

którego odpłatność dotyczy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Ottenbreit 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 7805
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