UCHWAŁA NR XXIII.228.2020
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+”
Na podstawie art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia
„Klub Senior+”, zwanym dalej Klub Seniora.
§ 2. Średni miesięczny koszt pobytu w Klubie Seniora ustala stosownym zarządzeniem Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie na podstawie kalkulacji planowanych do poniesienia
na dany rok kalendarzowy wydatków w stosunku do planowanej liczby miejsc (z wyłączeniem wydatków
i zakupów inwestycyjnych).
§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w Klubie Seniora ustala w drodze decyzji administracyjnej Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie.
2. Wysokość odpłatności za pobyt ustala się w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres
świadczonych usług i zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej uchwale.
3. Wysokość odpłatności za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika. Odpłatności
nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.
4. Procentową wysokość odpłatności uczestnika za pobyt w Klubie Seniora określa poniższa tabela:
dochód gospodarstwa domowego wyrażony jako %
kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy
społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej

miesięczna wysokość odpłatności – % średniego
miesięcznego kosztu pobytu, o którym mowa
w § 2 niniejszej uchwały
osoba samotnie
gospodarująca

osoba w rodzinie

powyżej 200% do 350%

3%

5%

powyżej 350% do 450%

4%

6%

powyżej 450% do 550%

5%

7%

powyżej 550%

6%

8%

§ 4. Osobom skierowanym do Klubu Seniora w trakcie miesiąca kalendarzowego i osobom, które
zakończyły uczestnictwo w trakcie trwania miesiąca – nalicza się opłatę, o której mowa w § 3 następująco:
opłatę należną od uczestnika za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży
przez ilość dni pobytu.
§ 5. Opłata za pobyt w Klubie Seniora wnoszona jest na rachunek bankowy ośrodka w okresach
miesięcznych w terminie do 15 następnego miesiąca.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XIII.133.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia
„Klubu Senior +” w Halinowie oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności (dalej: Uchwała),
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 9 grudnia 2019 r. (poz. 14598)
został utworzony ośrodek wsparcia Klub „Senior+”, zwany dalej Klubem Seniora. Klub Seniora został
utworzony w ramach rządowego programu wieloletniego „Senior+” przyjętego Uchwałą Nr 34 Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z dnia 17 marca
2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 341) tj. z dnia 9 lutego 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 228). Zgodnie z programem,
kryteria odpłatności za pobyt w placówce seniora ustala jednostka samorządu terytorialnego. Dodatkowo
jednostka samorządu określa zasady uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez placówkę
„Senior+” na podstawie art. 95 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej. W związku z powyższym, podjęcie
niniejszej Uchwały jest konieczne i uzasadnione. Niniejsza uchwała jest też zgodna i spójna z projektem
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII.133.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie utworzenia „Klubu Senior +” w Halinowie oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności,
przedłożonym Radzie Miejskiej w Halinowie do przyjęcia na sesji, która odbędzie się w dniu 10 września
2020 r.

