
UCHWAŁA NR XIX/255/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019r. poz. 506, zm.: poz.1309, poz.1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1507, zm.: poz. 1622, poz. 1690, poz. 2473, poz. 1818, 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że uczestnictwo w zajęciach „Klubu Senior +” jest nieodpłatne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Rada Gminy jest
upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań́ własnych, szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Ustawodawca powierzył Radzie Gminy kompetencje do
stanowienia w drodze uchwały o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja
2019 r. I OSK 2250/18, (…) „Zgodnie zaś z art. 97 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), dalej „ustawa” - rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie
zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych. (…). Ustawodawca upoważnił bowiem radę gminy do ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt m.in. w ośrodkach wsparcia. Nie ograniczył zaś upoważnienia rady do ustalenia
wysokości tej odpłatności. „Zasady” - zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN to: norma postępowania,
ew. ustalony na mocy jakiegoś przepisu lub zwyczaju sposób postępowania w danych okolicznościach, jak
również podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś. W ramach zasad ponoszenia opłat mieści się więc
zwolnienie z opłat, bowiem rozstrzyga ono o przesłankach, kiedy się opłat nie ponosi. Pojęcie to obejmuje
również sytuacje, w których korzystający ze wsparcia nie ponoszą opłat”.

Mają powyższe na uwadze przedkładam Radzie Gminy Lubicz projekt uchwały z prośbą o podjęcie.
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