
UCHWAŁA NR LVI/486/2023 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 6 lutego 2023 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Płomykowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 
poz. 40) oraz art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia Klub 
Senior+ w Płomykowie, zwanym dalej Klubem Seniora. 

§ 2. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w Klubie Seniora uzależniona jest od sytuacji dochodowej 
uczestnika. 

2. Przyjmuje się średni miesięczny koszt pobytu w Klubie Seniora w wysokości 388,00 zł na osobę. 

3. Procentową wysokość odpłatności uczestnika za udział w zajęciach Klubu Seniora określa poniższa 
tabela: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie w stosunku do 
kryterium dochodowego określonego art. 8  

ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca2004 r. 
 o pomocy społecznej 

% odpłatności osób samotnie 
gospodarujących 

% odpłatności osób w rodzinie 

do 600% nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 600% 50zł 70zł 

§ 3. Odpłatność za pobyt w Klubie Seniora, o której mowa w §2 ust. 2 i ust. 3, ustala się za każdy miesiąc 
pobytu w Klubie, natomiast odpłatność za niepełny miesiąc pobytu ustala się proporcjonalnie do liczby dni 
pobytu w miesiącu rozpoczynającym lub kończącym pobyt. 

§ 4. 1. Odpłatność za pobyt w Klubie Seniora wnoszona jest przez uczestnika biorącego udział w zajęciach 
na rachunek bankowy Klubu Seniora+ w Płomykowie do 10-godnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zajęcia się odbyły. 

2. Nie dochodzi się zwrotu odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w przypadku śmierci uczestnika. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVII/432/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Płomykowie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  LVI/486/2023  Rady Gminy Santok z dnia  6 lutego 2023 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Klubie Senior+ w Płomykowie. 

Celem uchwały jest ustalenie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt w Klubie „Senior+” 
w Płomykowie. Zgodnie z przepisem 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 zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość 
odpłatności z uwzględnienie możliwości finansowych  osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. 
Proponowana miesięczna odpłatność uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub od 
dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 
weryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1296). Miesięczna odpłatność, tj. 388,00 zł na osobę została ustalona na podobnym poziomie, 
jak w innych miastach w Polsce na podstawie kosztów prowadzenia Klubu Senior+. 

Obniżenie odpłatności w stosunku do stawek pierwotnie uchwalonych wynika z weryfikacji możliwości 
finansowych seniorów zamieszkałych na terenie gminy Santok i ma na celu zapewnienie dostępności do usług 
Klubu Senior+ jak największej jej liczbie. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały w przedstawionej wersji. 
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