
UCHWAŁA NR XXVIII.192.2021 

RADY GMINY W BABOSZEWIE 

z dnia 28 kwietnia  2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV.105.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2019 roku  

w sprawie  utworzenia ośrodka wsparcia w Gminie Baboszewo   Ośrodek Wsparcia Klub ,,Senior+” 

włączenia go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie, oraz ustalenia odpłatności za 

uczestnictwo w zajęciach prowadzonych  przez Ośrodek Wsparcia Klub Senior+ 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, ze zm.), art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51 ust. 4 oraz art.111a ust. 1 pkt. 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 

1. W uchwale nr XV.105.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie  utworzenia 

ośrodka wsparcia w Gminie Baboszewo   Ośrodek Wsparcia Klub ,,Senior+” włączenia go do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie, oraz ustalenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach 

prowadzonych  przez Ośrodek Wsparcia Klub Senior+( Dz. U. Woj. Mazowieckiego 2019 r. poz. 16053) 

wprowadza się następujące zmiany: 

a) w  § 2 zmienia się ust. 2 w brzmieniu: 

„2.  Uczestnictwo w zajęciach Ośrodka Wsparcia Klub ,,Senior+” jest odpłatne,. 

b) dodaje się w § 2 ustęp 3 w brzmieniu: 

    ,,3. Warunki odpłatności określa odrębną uchwała”.    

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Baboszewo. 

§ 3. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

/-/ Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo 

Sławomir Piotr Goszczycki 

 

 



 

      UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z ustanowionym programem wieloletnim "Senior +" na lata 2015-2020 (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 228)  

i jego kontynuacją (Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz. 10 klub „Senior +”) są ośrodkami wsparcia, o których 

mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Dzienny Dom „Senior+” jest  dziennym domem pomocy, 

natomiast Klub „Senior+” jest  klubem  samopomocy. Zasady funkcjonowania  ośrodków wsparcia oraz tryb 

kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez ośrodki są określone w ustawie o pomocy 

społecznej (m.in. art. 106 dotyczący przyznania świadczeń).  

Kryteria uczestnictwa seniorów oraz zakres działania ośrodków wsparcia określa jednostka samorządu, która 

jest beneficjentem Programu. Jednostka samorządu określa wysokość odpłatności, a także kryteria odpłatności 

seniorów za pobyt w ośrodkach wsparcia na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej. 

Z uwagi na konieczność ustanowienia zasad odpłatności konieczna jest zmiana uchwały nr XV.105.2019 Rady 

Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie  utworzenia ośrodka wsparcia w Gminie Baboszewo   

Ośrodek Wsparcia Klub ,,Senior+” włączenia go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie, oraz 

ustalenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych  przez Ośrodek Wsparcia Klub Senior+ 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne.  

 

 


