
UCHWAŁA NR X/89/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 7 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 
2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje:

§ 1. 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Kałuszynie 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie   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:

Wskaźnik odpłatności (wyrażony w %) średniego miesięcznego 
kosztu pobytu

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. Dz. U. z 2019 
poz. 1507 z późn. zm.)

  osoby samotnie 
gospodarującej

osoby gospodarującej 
w rodzinie

1 2 3 4
1) do 250% nieodpłatnie nieodpłatnie
2) powyżej 250 % -  300 % 5 % 10 %
3) powyżej 300 % - 350 % 10 % 15 %
4) powyżej  350 % - 400 % 15 % 20 %
5) powyżej 400 % - 450 % 30 % 40 %
6) powyżej 450 % - 500 % 50 % 60 %
7) powyżej 500 %  100 % 100 %

3. Średni miesięczny koszt pobytu w Klubie ustala Kierownik   Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie 
w zarządzeniu podjętym nie później niż do 31 marca każdego roku w oparciu o kwotę   kosztów działalności 
wynikającą  z przyjętego planu finansowego dla Klubu ”Senior+”  na dany rok.  Ustalając średni miesięczny koszt 
pobytu uwzględnia się  kwotę wydatków na działalność Klubu wynikającą z kosztów utrzymania uczestników, bez 
wydatków inwestycyjnych.

§ 5. 

1) Odpłatność  za pobyt uczestnika w Klubie  jest   pobierana  w okresach odpowiadających  miesiącom 
kalendarzowym.
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2) W miesiącu, w którym uczestnik  nabywa lub traci  prawo pobytu w Klubie lub nie uczestniczy w zajęciach  
z powodu usprawiedliwionej nieobecności, odpłatność jest ponoszona  w wysokości proporcjonalnej do 
długości pobytu w danym miesiącu.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 7. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogusław Michalczyk
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Uzasadnienie

Gmina Kałuszyn przystąpiła do realizacji Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020,
którego celem jest wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadania własnego , o którym mowa
w art.17 ust.2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – czyli prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
Gmina złożyła ofertę realizacji zadania w  otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2019 na
utworzenie „Klubu „Senior+” w Kałuszynie i otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania.
„Klub Senior+” będący ośrodkiem wsparcia w myśl art. 51 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej będzie
działał w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy
o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia.

Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu
z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Proponowana miesięczna odpłatność ponoszona przez uczestnika uzależniona jest od dochodu osoby
samotnie gospodarującej lub od dochodu na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosi:

1) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 701 zł

2) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł

Kryteria dochodowe w myśl art.9 ust.1 ustawy o pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata.

Ustalając odpłatność uczestnika za pobyt w Klubie „Senior+” należy uwzględnić jego dochód .
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