
UCHWAŁA NR V/25/2019
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +
w Kluczewsku przy  ulicy Spółdzielczej 12

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 97 ust. 1 i 5 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm.) ustala się co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +                
w Kluczewsku  przy ulicy Spółdzielczej 12.  zwanym dalej "Klubem Senior+"

§ 2. 1. Zakres usług w Klubie Senior+ obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz usług świadczonych 
przez Klub Senior+ w ust. 2.

2. Podstawowy zakres usług świadczonych w Klubie Senior+ obejmuje usługi:

1) socjalne (bez posiłku)

2) edukacyjne

3) kulturalno-oświatowe

4) aktywności ruchowej lub kinezyterapii

5) sportowo-rekreacyjne

6) terapii zajęciowej

7) aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy).

3. Wysokość odpłatności za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika i od zakresu 
świadczonych usług.

4. Dzienna stawka opłaty za pobyt w Klubie Senior+ wynosi 30 zł.

5. Procentową odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ określa poniższa tabela:

% odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, 
o której mowa w § 3

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie w stosunku do 
kryterium dochodowego określonego 
w art.8 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej wyrażony w %

Zakres oferty dla osób samotnie 
gospodarujących

dla osób 
w rodzinie

Do 500% Pełna oferta Nieodpłatnie Nieodpłatnie
Powyżej 500% do 600% Pełna oferta

Oferta bez 
zajęć 
ruchowych

5%

3%

7%

5%

Powyżej 600% Pełna oferta

Oferta bez 
zajęć 
ruchowych

8%

6%

10%

8%

§ 3. 1. Opłata za pobyt w Klubie Senior + wnoszona jest przez uczestnika w okresach miesięcznych 
w terminie do 10 dnia następnego miesiąca na konto Urzędu Gminy Kluczewsko.
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2. Osoba uczestnicząca w zajęciach Klubu Senior+ w okresie krótszym niż miesiąc kalendarzowy ponosi 
odpłatność obliczoną w sposób proporcjonalny do ilości dni pobytu  w następujący sposób: za cały miesiąc 
dzieli się przez ilość dni roboczych od poniedziałku do piątku w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni 
udziału w zajęciach.

3. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za dni nieobecności pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia, 
chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Kluczewsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kluczewsko

Mateusz Strychalski
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