
UCHWAŁA NR XXXI/226/2020 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020  r. poz. 1876 ze 
zm.) w związku z ustanowieniem Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 (jt. M.P. z 2018 r., 
poz. 228) Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje : 

§ 1.  Określa się szczegółowe warunki odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +”. 

§ 2.  Średni miesięczny koszt pobytu w Klubie „Senior +” ustala się na podstawie kalkulacji kosztów 
prowadzenia Klubu „Senior +”. 

§ 3.  Wysokość odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” uzależniona jest od dochodu uczestnika. 

§ 4.  Odpłatność w Klubie „Senior +” ustala się wg następujących zasad : 

Miesięczna wysokość ponoszonej opłaty Procentowy stosunek dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub 
dochodu na osobę w rodzinie do 
kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ustawy z  12  marca  2004  r.  
o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 
r. poz.  1876) 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

do 400 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 400 % -425 % od 10 do 20 zł od 25 do 35 zł 

powyżej 425 % - 450 % od 20 do 25 zł od 35 do 45 zł 

powyżej 450 % - 475 % od 30 do 35 zł od 45 do 50 zł 

powyżej 475 % - 500 % od 40 do 45 zł od 50 do 55 zł 

powyżej 500 % od 50 do 60 zł od 55 do 65 zł 

§ 5.  Osobom skierowanym w trakcie miesiąca kalendarzowego i osobom, które zakończyły uczestnictwo 
w trakcie trwania miesiąca, nalicza się opłatę, o której mowa w § 4 w wysokości proporcjonalnej do długości 
pobytu w danym miesiącu. 

§ 6.  Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” może być w indywidualnym 
przypadku na jej wniosek częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności ze względu na : 

1) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, poniesienia wysokich kosztów 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

2) korzystanie z płatnych usług opiekuńczych, 

3) zdarzenie losowe. 

§ 7. 1.    Opłata za pobyt w Klubie „Senior +” jest wnoszona na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gnieźnie w terminie do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa 
w Klubie „Senior +”. 

2. Podstawą do naliczenia opłaty za pobyt w Klubie „Senior +” jest lista obecności osoby uczęszczającej do 
klubu „Senior +” zawierająca podpis uczestnika. 

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 
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§ 9.  Traci moc uchwała nr XIX/123/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie Senior+. 

§ 10.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustanowionym programem wieloletnim "Senior +" na lata 2015-2020 (t.j. M.P. z 2018 r.

poz. 228) klub „Senior +” jest ośrodkiem wsparcia, a zasady funkcjonowania takich placówek oparte są na

podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Poprzednio przyjęta uchwała o zasadach odpłatności nakazywała naliczanie wysokości opłaty uczestnika

klubu seniora w formie procentowej, obliczanej na podstawie kosztów utrzymania klubu. Podczas

pierwszego roku funkcjonowania placówki zauważono, że przyjęty uchwałą sposób rozliczeń jest zbyt

skomplikowany zarówno dla seniorów, jak również księgowego rozliczenia. Z tego powodu niniejszy

projekt uchwały zakłada uproszczenie sposobu naliczania opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia do

określenia konkretnej kwoty, zróżnicowanej ze względu na sytuację dochodową osoby korzystającej ze

wsparcia. Z tego powodu przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
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