
 

 

UCHWAŁA NR XXV/200/2020 

RADY GMINY WIŃSKO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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. 

z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.; Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), Rada Gminy w Wińsku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 (Dziennik 

Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 5268) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. w § 6: 

1) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„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 ust. 3 i § 5.”, 

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:   

„3. Dla uczestników realizowanego przez Gminę Wińsko, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu: wsparcie usług opiekuńczych w Gminie Wińsko (nr RPDS. 

08.04.01-02-0085/19)  odpłatność, o której mowa  w ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż 200 zł za osobę.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Regina Hukiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 lipca 2020 r.

Poz. 4067
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