
UCHWAŁA NR XX / 111 / 2020
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + funkcjonującego na terenie Gminy 
Czarnocin w miejscowości Soboszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 51 ust. 2, art. 97 ust. 1 i 5, art. 112 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) 
oraz rozdziału IV.1. ust. 7 załącznika do uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 (M.P. z 2018 r. poz. 228) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Soboszowie, Soboszów 23A, 
28-506 Czarnocin w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czarnocinie. 

§ 3. Traci moc 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. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej kryteria odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klub 
Senior+ ustala jednostka samorządu. Dlatego też do kompetencji Rady Gminy należy ustalanie w drodze uchwały 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+. Zaproponowane zasady odpłatności 
opracowane zostały z uwzględnieniem priorytetów społecznych, które prowokują do tego, że dokonanie opłaty 
choćby w minimalnej kwocie generuje efektywniejsze uczestnictwo i poszanowanie swoich finansów. Wobec 
powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały NrXX/111/2020

 Rady Gminy w Czarnocinie 
z dnia 24 stycznia 2020 r.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Soboszowie:

§ 1. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Soboszowie zwane dalej „zasadami”. 

§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 
- klubie – należy przez to rozumieć Klub „Senior+” w Soboszowie, 
- kierowniku klubu – należy przez to rozumieć Koordynatora – kierownika Klubu „Senior+” w Soboszowie, 
-  kierowniku  GOPS  –  należy  przez  to  rozumieć  kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Czarnocinie, 
- uczestniku – należy przez to rozumieć osobę nieaktywną zawodowo, w wieku 60+ z terenu Gminy Czarnocin,
- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.
1507, z późn. zm.) 
- gminie – należy przez to rozumieć Gminę Czarnocin, 
- ofercie konkursowej MPiPS Senior+ - należy przez to rozumieć ofertę konkursową o dotację na realizację
zadań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Program „Senior+” na lata 2015–2020, 
- Wójcie–należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czarnocin.

§ 3. Wysokość odpłatności za pobyt w klubie oraz usługi świadczone przez klub ustala Wójt lub upoważniony
przez niego kierownik GOPS w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 4. Podstawą do wydania decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w klubie jest ustalenie sytuacji dochodowej,
majątkowej, rodzinnej osoby lub rodziny. 

§ 5. 1. Opłata za pobyt w klubie obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usługi świadczone przez klub. 

2. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika. 

3. Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach klubu ustala się na kwotę 3 złotych miesięcznie – od osób, których
dochód przekracza kryterium dochodowe zgodne z ustawą. 

4. Dla osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego zajęcia w klubie są nieodpłatne.

§ 6. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności wnoszą opłatę do 10-go dnia następnego miesiąca.

§ 7. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za okres nieobecności spowodowany pobytem w szpitalu, sanatorium,
na turnusie rehabilitacyjnym oraz chorobą trwającą powyżej 15 kolejnych dni kalendarzowych. 

§  8.  Celem  usprawiedliwienia  nieobecności  uczestnik  zobowiązany  jest  dostarczyć  do  klubu  pisemne
oświadczenie lub zaświadczenie, w terminie do czterech dni od pierwszego dnia nieobecności. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy oraz inne odrębne
przepisy.
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