
UCHWAŁA NR IV / 21 / 2018
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Czarnocin, 
miejscowość – Soboszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz.1693) ustala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Soboszowie – 
Gmina Czarnocin, zwanym dalej „Klubem Seniora”. 

§ 2. 1. Opłata za pobyt w Klubie Senior + obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi świadczone przez 
Klub Seniora. 

2. Podstawowy zakres usług świadczonych w Klubie Senior + obejmuje: 

- socjalne (bez posiłku)

- edukacyjne, 

- kulturalno- oświatowe. 

- sportowo- rekreacyjne, 

- aktywizacji społecznej, 

- rehabilitacyjne, 

3. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. 

4. Miesięczną opłatę za pobyt w Klubie Senior + określa tabela stanowiąca zał.nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Opłatę na pobyt w Klubie Senior + ustala podmiot kierujący Wójt Gminy Czarnocin w porozumieniu 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnocinie wraz z osobą kierowaną, uwzględniając zakres usług 
i zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej uchwale. 

§ 4. Osoby skierowane do Klubu Senior + na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą odpłatność, 
w kwocie 1/20 ustalonej kwoty za każdy dzień pobytu. 

§ 5. Opłata za pobyt w Klubie Senior + wnoszona jest przez uczestnika przelewem na rachunek bankowy 
w okresach miesięcznych w terminie do 10 -go dnia za dany miesiąc. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa

Id: MNPSF-SDBGJ-HHUXU-FHEHL-OIBVN. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej kryteria odpłatności za pobyt w placówce seniora ustala 
jednostka samorządu. Stąd do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie w drodze uchwały szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+. Zaproponowane zasady odpłatności opracowane zostały 
z uwzględnieniem priorytetów społecznych, które umożliwiają bezpłatne uczestnictwo w Klubie Senior+ 
w miejscowości Soboszów Gmina Czarnocin osobom o niższych dochodach. Wobec powyższego, podjęcie 
niniejszej uchwały jest zasadne. 
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Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV / 21/ 2018

Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 18.12.2018r

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie w stosunku do

kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004r.
O pomocy społecznej (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz.

1508, poz.1693) wyrażony w %

% odpłatność osób
samotnie gospodarujących

% odpłatność osób w
rodzinie

Do 500% nieodpłatnie nieodpłatnie

Od 501% do 600% 3% 5%

Powyżej 600% 5% 8%
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