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UCHWAŁA NR XXX/193/2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/137/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia  

8 października 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Golina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) Rada Miejska 

w Golinie uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale nr XXV/137/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na 

terenie Gminy Golina do załącznika do uchwały dodaje się § 7 o następującym brzmieniu: 

„§ 7. 1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnika lub 

pracownika socjalnego podmiot kierujący może częściowo lub całkowicie zwolnić 

uczestnika z ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce wsparcia dziennego ze 

względu na: 

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny uczestnika w domu 

pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia lub placówce opiekuńczo-wychowawczej 

lub placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, 

2) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby 

uczestnika wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, 

3) konieczność ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla członka rodziny uczestnika, 

4) długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność, 

5) klęskę żywiołową, 

6) brak możliwości stacjonarnego pobytu uczestnika w placówce wsparcia dziennego 

wynikający z ograniczenia działalności placówki wywołanej przyczynami od niej 

niezależnymi. 

2. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje na czas 

określony podmiot kierujący”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

      Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

             Wojciech Wojdyński 


