
UCHWAŁA NR 131/XVI/2019
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Prostyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 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 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „SENIOR+” 
w Prostyni  zwanym dalej Klubem „SENIOR+”.

§ 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:

Odpłatność miesięczna w złotychDochód gospodarstwa domowego wyrażony 
Odpłatność miesięczna w złotych
jako % kryterium uprawniającego do
świadczeń pomocy społecznej, określony
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie

powyżej 100% do 300% 5,00 5,00
powyżej 300% do 600% 6,00 6,00
powyżej 600% 7,00 7,00

§ 4. 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.

§ 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

Jacek Bogdan
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