
UCHWAŁA NR XXXVII/241/2018
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/221/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury

Rada Gminy
uchwala

§ 1. W uchwale nr XXXIII/221/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia  
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Bojszowach 
wprowadza się następujące zmiany:

1. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2 który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. ust. 2. Osoby skierowane do Dziennego Domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy 
ponoszą odpłatność, o której mowa w § 2 ust. 6 według następującej zasady: opłatę należną od osoby 
skierowanej za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość 
dni pobytu.”.

2. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 5 który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. ust. 5. Kwota opłaty wnoszona jest przez uczestnika w okresach miesięcznych - do 15 dnia 
następnego miesiąca. Opłata stanowi dochód Gminy Bojszowy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kumor

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 czerwca 2018 r.

Poz. 3851
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