
UCHWAŁA NR XXX/402/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713, zm.: 1378) art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1876, zm.: poz. 2369) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się ̨ szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” w Lubiczu, 
w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 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. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/402/21 

Rady Gminy Lubicz 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ 

§ 1. Opłata za pobyt w Klubie Senior+ obejmuje korzystanie z miejsca pobytu i usług świadczonych przez 
Ośrodek. 

§ 2. Opłata za pobyt ponoszona jest w okresach miesięcznych. 

§ 3. Opłata za niepełny miesiąc ponoszona jest proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu, 
w którym klient nabywa lub traci prawo pobytu w Klubie Senior+. 

§ 4. Wysokość opłaty za pobyt w Klubie Senior+ uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby samotnie 
gospodarującej lub osoby w rodzinie. 

§ 5. Procentową wysokość opłaty za pobyt określa poniższa tabela: 

Wysokość % miesięcznej opłaty za pobyt w Klubie 
Senior+ 

 
Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub na osobę w rodzinie do 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 
ustawy o pomocy społecznej.  
 

Osoba samotnie 
gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

                    do 700 nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej    700 do 800 10 15 
powyżej    800 do 900 15 20 
powyżej    900 do 1000 25 40 
powyżej    1000 100 100 

§ 6. Średni miesięczny koszt pobytu w Klubie ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lubiczu w zarządzeniu, w oparciu o kwotę kosztów działalności wynikającej 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, 
w przeliczeniu na jednego uczestnika. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie
zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych. Odpłatność́ uzależniona została od kryterium dochodowego. Proponuje się̨
ustalenie pięciu procentowych progów dochodowych, które będą̨ stanowiły podstawę̨ naliczenia
odpłatności, przy czym w sytuacji gdy dochód nie przekracza 700 % kryterium dochodowego odpowiednio
dla osoby samotnie gospodarującej i osoby w rodzinie, odpłatności nie nalicza się̨. Przyjęcie
proponowanego rozwiązania nie będzie stanowiło zbyt dużego obciążenia finansowego dla osób
korzystających z usług ośrodka wsparcia.

W związku z funkcjonowaniem Klubu Senior+ w Gminie Lubicz należało ustalić́ zasady ponoszenia
odpłatnoścí w tym ośrodku wsparcia.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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