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UCHWAŁA NR 297/XLVII/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych 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 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „SENIOR+”
w Małkini Górnej.
§ 2. Opłata za pobyt w Klubie „SENIOR+” obejmuje korzystanie z usług opiekuńczych, miejsca pobytu, terapii
zajęciowej, terapii ruchowej, zorganizowania czasu wolnego oraz aktywizacji społecznej.
§ 3. 1. Wysokość odpłatności za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika Klubu „SENIOR+”.
2. Miesięczną opłatę za pobyt w Klubie „SENIOR+” określa poniższa tabela:
Dochód gospodarstwa domowego wyrażony
jako % kryterium uprawniającego do
świadczeń pomocy społecznej, określony
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
do 100 %
powyżej 100% do 300%
powyżej 300% do 600%
powyżej 600%

Odpłatność miesięczna w złotych
Osoba samotnie gospodarująca
Osoba w rodzinie
Nieodpłatnie
5,00
6,00
7,00

Nieodpłatnie
5,00
6,00
7,00

§ 4. Odpłatność za pobyt w Klubie „SENIOR+” ustala w drodze decyzji administracyjnej Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.
§ 5. 1. Opłata za pobyt w Klubie „SENIOR+” wnoszona jest na rachunek Gminy Małkinia Górna lub w kasie
Urzędu Gminy do 20 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.
2. Osoby, które wnoszą opłatę z tytułu uczestnictwa w Klubie „SENIOR+” w trakcie miesiąca kalendarzowego,
a także osoby, które zakończyły uczestnictwo w trakcie trwania miesiąca – wnoszą opłatę w wysokości, o której
mowa w § 3 – za pełny miesiąc.
3. W miesiącu, w którym nastąpił zgon uczestnika wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, a niewniesiona
nie stanowi przedmiotu roszczenia ze strony Gminy Małkinia Górna.
§ 6. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc 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.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć

Id: 89002C64-B485-4DDF-9BCB-DE836AE6EB55. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Uchwałą Nr 268/XLII/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Rada Gminy Małkinia Górna ustaliła zasady
odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej, przyjmując rozwiązanie, gdzie osoby ponosiły
odpłatność naliczaną proporcjonalnie za liczbę dni pobytu w danym miesiącu, z kwot 30 zł, 50 zł i 100 zł. Po
ponad dwóch miesiącach funkcjonowania placówki zauważa się zasadność zmiany w zasadach naliczania
odpłatności poprzez ustalenie symbolicznej kwoty, przy czym kwota ta nie będzie dzielona na liczbę dni
faktycznego uczestnictwa. Zbliżenie odpłatności poszczególnych osób pozwoli na zwiększenie zainteresowania
i dostępności uczestnictwa w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej.
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