UCHWAŁA NR 27.II.2018
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Woli
Karczewskiej oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Woli
Karczewskiej oraz trybu ich pobierania w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Renata Falińska
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Załącznik do uchwały Nr 27.II.2018
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 18 grudnia 2018 r.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W KLUBIE „Senior +”
W WOLI KARCZEWSKIEJ ORAZ TRYB ICH POBIERANIA
§ 1. 1. Pomoc w formie pobytu w Klubie „Senior+” zwanym dalej Klubem, przysługuje osobie samotnie
gospodarującej lub osobie w rodzinie, która ukończyła 60 lat.
§ 2. 1. Odpłatność za pobyt w Klubie określa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej
wywiadem środowiskowym określającym sytuację rodzinną i zdrowotną strony oraz wysokość jej dochodu.
2. Wysokość odpłatności i zasady wnoszenia opłat określa się w drodze decyzji administracyjnej.
§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w Klubie ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:
Lp.

1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie
wyrażony w % od kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej
2
do 200 %
201% ≤ 250%
251% ≤ 300%
301% ≤ 350%
351% ≤ 400%
401%≤ 450%
<451%

Odpłatność za pobyt
w Klubie dla osoby
samotnie gospodarującej

Odpłatność za pobyt
w Klubie osoby w rodzinie

Wskaźnik odpłatności w % średniego miesięcznego
kosztu utrzymania
3
4
nieodpłatnie
nieodpłatnie
5%
10%
10%
15%
15%
20%
20%
25%
25%
30%
100%
100%

2. Średni miesięczny koszt pobytu w Klubie ustala Wójt Gminy Wiązowna zarządzeniem podjętym
nie później niż do 31 marca każdego roku w oparciu o kwotę rocznych kosztów działalności przekazanych
przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie. Średni miesięczny koszt pobytu
oznacza kwotę wydatków poniesionych na działalność Klubu wynikającą z kosztów utrzymania podopiecznych
z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok, podzieloną
przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania Klubu w roku poprzednim.
3. Odpłatność za pobyt uczestnika w Klubie jest pobierana w okresach odpowiadających miesiącom
kalendarzowym. W miesiącu, w którym uczestnik nabywa lub traci prawo uczestnictwa w Klubie
lub nie uczestniczy w zajęciach z powodu usprawiedliwionej nieobecności, odpłatność jest ponoszona
w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu i dokonywana jest przez osoby
korzystające z usług na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie do dnia 15 każdego
miesiąca z dołu.
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Uzasadnienie
Uchwałą Nr 76.X.2015 Rada Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2015 roku przystąpiła do realizacji
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 (edycja 2018).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie na podstawie § 4 ust. 5 pkt 9 uchwały
Nr 122.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie w nawiązaniu do uchwały Nr 76.X.2015 Rady
Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wiązowna
do programu „Senior-WIGOR” oraz złożonej oferty w sprawie realizacji zadania zleconego w ramach
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 i przyznanej dotacji, wnioskuje zgodnie
z art. 97 ust. 5 o ustalenie odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Woli Karczewskiej.
W tegorocznej edycji konkursu na utworzenie Klubu „Senior +”, ogłoszonej przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Wiązowna otrzymała dofinansowanie na utworzenie Klubu „Senior +”
w Woli Karczewskiej, działającego w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownie na zasadzie ośrodka wsparcia.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną
pomocy społecznej dziennego pobytu, a w myśl art. 51 ust. 1 i 4 Klub „Senior +” jest ośrodkiem wsparcia.
Klub rozpoczyna swoje funkcjonowanie od stycznia 2019 r., w związku z czym nie wskazuje się różnicy
pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem. Zgodnie z art. 97 ust 1 i 5 ustawy o pomocy
społecznej opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia 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. Rada
Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodku wsparcia, tj. Klubie „Senior+”. Odpłatności za pobyt w Klubie będą stanowić dochód
Gminy.
Przewodnicząca Rady
Renata Falińska
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