
  

UCHWAŁA NR XV/107/2021 

RADY GMINY BOĆKI 

z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Nurcu w zakresie 

zadań własnych 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 51 ust. 4, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, poz. 2369) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) Klub - oznacza Klub  „Senior+" w Nurcu; 

2) Ośrodek - oznacza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach; 

3) Uczestnik - oznacza osobę nieaktywną zawodowo w wieku 60+ z terenu gminy, która złożyła deklarację 

uczestnictwa. 

§ 2. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie. 

2. Opłata obejmuje możliwość korzystania przez Uczestnika z miejsca pobytu w Klubie. 

3. Średni miesięczny koszt pobytu w Klubie ustala sie na podstawie planu wydatków na działalność Klubu 

podzielonego przez liczbę miejsc oraz miesięcy funkcjonowania Klubu. 

4. Opłata ponoszona przez Uczestnika nie może być wyższa niż średni miesięczny koszt pobytu w Klubie 

w przeliczeniu na jednego uczestnika. 

5. Wysokość opłaty za pobyt w Klubie ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Boćkach decyzją administracyjną wydaną na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez 

pracownika socjalnego. 

6. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej, ustala się miesięczną odpłatność za pobyt w Klubie: 

Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie 

Dochód uczestnika Klubu  

w stosunku do dochodu 

określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

wyrażony w % 

Wysokość odpłatności 

wyrażona w % średniego 

miesięcznego kosztu pobytu 

Dochód uczestnika Klubu  

w stosunku do dochodu 

określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy 

społecznej wyrażony w % 

Wysokość odpłatności 

wyrażona w % średniego 

miesięcznego kosztu pobytu 

powyżej 100% do 500% od 1% do 3% powyżej 100% do 500% od 1% do 3% 

powyżej 500% do 600% powyzej 3% do 6% powyżej 500% do 600% powyżej 3% do 6% 

powyżej 600% powyzej 6% do 9% powyzej 600% powyżej 6% do 9% 
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§ 3. 1. Odpłatność ustala się za okres faktycznego pobytu Uczestnika w Klubie. 

2. Usprawiedliwiona nieobecność Uczestnika w Klubie skutkuje proporcjonalnie zminiejszeniem opłaty  

za pobyt. 

3. W miesiącu, w którym Uczestnik nabywa lub traci prawo pobytu w Klubie, odpłatność jest ponoszona 

w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu, za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę 

odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Małgorzata Jóźwiak 
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