
UCHWAŁA NR XXXIII.370.2021                                                          

RADY GMINY KLEMBÓW 

z dnia 21 grudnia 2021 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI.240.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, 

art. 97 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1876 z późn. zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. W uchwale nr XXI.240.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ust. 3 Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe dla osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej ponoszą miesięczną odpłatność za pobyt w Klubie „Senior+“ wg poniższej tabeli: 

Miesięczny dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy 

o pomocy społecznej, wyrażony 

w procentach: 

Wysokość odpłatności za pobyt w Klubie 

„Senior+” liczona procentowo od średniego 

miesiecznego kosztu pobytu w Klubie „Senior+” 

na osobę 

osoba samotnie 

gospodarująca 

osoba w rodzinie 

do 700% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 700% do 850% 10% 12% 

powyżej 850% 15% 17% 

„ 

2. W uchwale nr XXI.240.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych po ust. 3 w § 2 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu: 

„ust. 3a Średni miesięczny koszt pobytu w Klubie „Senior+” ustala się na podstawie 

wydatków poniesionych na działalność Klubu „Senior+” za rok poprzedni w stosunku do 

liczby uczestników. Ustalając średni miesięczny koszt pobytu nie uwzględnia się 

wydatków inwestycyjnych”. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 Wiceprzewodnicząca 

       Rady Gminy 

 

             /-/ Emilia Kamińska 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 97 ust. 1, ust. 5 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych 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 ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Na terenie gminy Klembów od stycznia 2021 r. będzie funkcjonował ośrodek wsparcia, jakim 

jest Klub Senior+. Z uwagi na umożliwienie seniorom korzystania ze wsparcia aktywizującego, 

edukacyjnego, kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego oraz prozdrowotnego oferowanego w 

ramach Klubu zasadnym jest zapewnienie tego wsparcia przy stosunkowo niedużych kosztach 

ponoszonych przez uczestników.  

W oparciu o treść art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej i jego interpretacje prawne, rada 

gminy ustala zasady odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, natomiast nie ustala warunków 

zwolnienia z tej odpłatności, gdyż taka kompetencja nie została wskazana w przepisach. 

W obecnie proponowanej treści uchwały zmieniony został ust. 3 w § 2 oraz dodany ust. 3a 

w § 2. Pozostałe regulacje nie ulegają zmianie w stosunku do pierwotnej uchwały. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


