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UCHWAŁA NR 268/XLII/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Małkini Górnej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51 ust.4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior +” w Małkini Górnej.
§ 2. Opłata za pobyt w Klubie „Senior+” obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usług opiekuńczych,
terapii zajęciowej, terapii ruchowej, zorganizowania czasu wolnego oraz aktywizacji społecznej.
§ 3. 1. Wysokość odpłatności za pobyt jest uzależniona od sytuacji dochodowej uczestnika.
2. Procentową wysokość odpłatności uczestnika za pobyt określa poniższa tabela:

dochód gospodarstwa domowego wyrażony jako %
kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy
społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej
do 100%
powyżej 100% do 200%
powyżej 200% do 300%
powyżej 300%

odpłatność miesięczna w zł

nieodpłatnie
30,00
50,00
100,00

§ 4. 1. W przypadku, gdy osoba skierowana do Klubu „Senior+” nie przebywa przez wszystkie dni w danym
miesiącu, odpłatność stanowi 1/20 miesięcznej opłaty za każdy dzień pobytu. Należną opłatę za pobyt zaokrągla się
do 10 groszy w górę.
2. Opłata za pobyt w Klubie „Senior +” wnoszona jest przez osobę skierowaną, na rachunek bankowy Urzędu
Gminy w Małkini Górnej lub do kasy Urzędu Gminy w Małkini Górnej w okresach miesięcznych, w terminie do
dnia 10. następnego miesiąca.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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Uzasadnienie
Rada Ministrów, uchwałą nr 157 w dniu 20 grudnia 2016 r., przyjęła Program Wieloletni „Senior+” na lata
2015-2020 (MP z 2016 r. poz. 1254).
W myśl zapisów Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2017 r., p. IV. Sposób
realizacji Programu, p. IV.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu, p. 7 jednostka samorządu
realizująca art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz działając na mocy art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769), zobowiązana jest do ustalenia kryteriów odpłatności za pobyt w placówce, tj. w Klubie
„Senior+”.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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