
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …/2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia    września 2022 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 374/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  

wsparcia oraz mieszkaniach chronionych. 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.) w zawiązku z art.97 ust.5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. 

zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 

§ 1.W uchwale Nr 374/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia oraz 

mieszkaniach chronionych § 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 7.1. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym nie 

obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień 

pobytu dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 3 przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc 

przez liczbę dni pobytu z zastrzeżeniem ust. 2.  

2.  W przypadku, gdy pobyt w Dziennym Domu Pomocy Senior+ nie obejmuje pełnego 

miesiąca kalendarzowego opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc 

kwotę opłaty wynikającą z § 3 przez liczbę dni funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy 

Senior+ w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

   

            

              

 Przewodniczący Rady Gminy 

            

       

    Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały NR …/2022 Rady Gminy Przemęt  z dnia    września 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 374/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia 

oraz mieszkaniach chronionych. 

 

     Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) rada gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze 

uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Niniejsza uchwała uściśla zasady rozliczania odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

Pomocy Senior+  w przypadku gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca.   

Zgodnie § 2 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy Senior+ 

wprowadzonego Zarządzeniem nr 1.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Przemęcie z dnia 3 stycznia 2020 r. dom funkcjonuje w wymiarze 8 godzin dziennie od 

poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy w godzinach od 8.00 do 16.00.  

W związku z powyższym zasadne jest aby kwotę odpłatności dzielić przez liczbę dni 

funkcjonowania domu. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 

            

          

            

                     Wójt Gminy Przemęt 

            

           

/-/ Janusz Frąckowiak 

 


