
UCHWAŁA NR XLVI.349.2022

RADY GMINY W BABOSZEWIE

z dnia 25 listopada 2022 roku

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

w Baboszewie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.

506 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2021 r. poz. 2268

ze zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Baboszewie zwanym

dalej Klubem.

§ 2.

Opłata za pobyt w Klubie obejmuje korzystanie z miejsca pobytu i usług świadczonych przez Klub.

§ 3.

1. Odpłatność  za  pobyt  w  Klubie  określa  Kierownik  Klubu  Seniora  w  Baboszewie  w  drodze  decyzji

administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

2. W decyzji administracyjnej ustala się wysokość odpłatności i zasady jej wnoszenia.

§ 4.

1. Wysokość odpłatności za pobyt w Klubie uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika Klubu.

2. Wysokość odpłatności za pobyt w Klubie ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:

Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub

dochód na osobę w rodzinie wyrażony w %

w stosunku do kryterium dochodowego

określonego w art. 8 ustawy z dnia 12

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.

Wskaźnik odpłatności (wyrażony w %) średniego

miesięcznego kosztu pobytu

osoby samotnie

gospodarującej

osoby gospodarującej w rodzinie

1 2 3 4
1) do 600 % nieodpłatnie nieodpłatnie
2) powyżej 600 % - 650 % 2 % 5 %
3) powyżej 650 % - 700 % 4 % 10 %
4) powyżej 700 % - 750 % 8 % 15 %
5) powyżej 750 % - 800 % 16 % 30 %
6) powyżej 800 % - 850 % 50 % 60 %
7) powyżej 850 % 100 % 100 %

3. Ustalając średni miesięczny koszt pobytu uwzględnia się kwotę wydatków na działalność Klubu

wynikającą z kosztów utrzymania uczestników, bez wydatków inwestycyjnych. Średni miesięczny koszt

pobytu w Klubie „Senior +” ustala się na podstawie kalkulacji kosztów prowadzenia Klubu „Senior+ .  



§ 5.

Traci  moc  Uchwała  Rady  Gminy   nr  XXVIII.193.2021  z  dnia  28  kwietnia  2021r  w  sprawie  ustalenia

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „ Senior+” w Baboszewie

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Baboszewo.

§ 7.

Uchwała  podlega  ogłoszeniu   w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  i  obowiązuje

od 01.01.2023r

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki



UZASADNIENIE 

Uchwałą nr XV.105.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku  Rada Gminy Baboszewo utworzyła ośrodek wsparcia

Klub ,,Senior+” w Baboszewie.  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

+”)  Kluby Seniora są  ośrodkami wsparcia,  o  których mowa w art.  51   ustawy o  pomocy społecznej.  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.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne. 


