
UCHWAŁA NR XIX/98/20 
RADY GMINY W BAĆKOWICACH 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym 
Domu Senior+ w Olszownicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U.  z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) w związku z regulaminem otwartego 
konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020,  Rada Gminy w Baćkowicach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XV/77/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 08 listopada 2019r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Olszownicy wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 

"1. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za okres nieobecności spowodowany pobytem w szpitalu, 
sanatorium, na turnusie rehabilitacyjnym oraz chorobą trwającą powyżej 15 kolejnych dni kalendarzowych. 

2. Celem usprawiedliwienia nieobecności o której mowa w ust. 1, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do 
Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach pisemne 
oświadczenie lub zaświadczenie o zaistniałych okolicznościach nieobecności, w terminie do czterech dni od 
pierwszego dnia nieobecności." 

2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 

"Osoba przebywająca w Dziennym Domu „Senior+" przez okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy 
z przyczyn wymienionych w § 5 ust. 1, ponosi odpłatność o której mowa w § 4 ust. 2 według następujących 
zasad: opłatę należną od osoby przebywającej cały miesiąc dzieli się przez liczbę dni roboczych od 
poniedziałku do piątku w danym miesiącu i mnoży przez liczbę dni pobytu osoby w Dziennym Domu 
"Senior +"". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Baćkowicach. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2020 r. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzyb 
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