
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/253/2018 

RADY GMINY TUSZÓW NARODOWY 

z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w Dębiakach 

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

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1769) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu 

w Dębiakach, zwanym dalej „Dziennym Domem”. 

§ 2. Opłatę za pobyt w Dziennym Domu ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

uwzględniając zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej uchwale. 

§ 3. 1. Opłata za pobyt w Dziennym Domu obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem 

i usługami świadczonymi przez jednostkę. 

2. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. 

3. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej określa tabela stanowiąca załącznik do uchwały. 

4. Odpłatność będzie dokonywana na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie 

Narodowym do 15-go dnia następnego miesiąca. 

§ 4. Nie pobiera się odpłatności za dni nieobecności w Dziennym Domu pod warunkiem zgłoszenia 

nieobecności z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie nie było możliwe ze 

względów losowych. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/239/2018 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w Dębiakach (Dz. Urz. 

Woj. Podk. z 2018 r. poz. 902). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Waldemar Maziarz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1847



 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1847


		2018-04-13T14:45:52+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




