
UCHWAŁA NR XIII/17/2019
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie ustalenia 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 (tj. Dz.U. z 2019r., 
poz. 506, 1309, 1571, 1696,  1815), oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, 1690, 1818) w związku z regulaminem otwartego konkursu ofert w ramach 
programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Starachowicach, będącym 
ośrodkiem wsparcia dziennego, prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

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

2. Odpłatność za pobyt w Klubie „Senior+” w Starachowicach jak również okres trwania i miejsce  
realizacji świadczenia ustala w drodze decyzji administracyjnej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice.

3. Wysokość odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” uzależniona jest od zakresu przyznanych usług

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

Miesięczna wysokość odpłatności jako % średniego miesięcznego kosztu pobytu
w Klubie „Senior+ w Starachowicach”

1. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie jako procent kryterium 
dochodowego Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego

0%

2. Oferta bez zajęć ruchowych 3%
3. Pełna oferta zajęć 4%

5. Osobom skierowanym w trakcie miesiąca kalendarzowego i osobom, które zakończyły uczestnictwo 
w trakcie trwania miesiąca, nalicza się opłatę następująco: opłatę należną od uczestnika za cały miesiąc dzieli się 
przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu.

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

1) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, poniesienia wysokich kosztów 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, korzystanie z płatnych usług opiekuńczych;

2) zdarzenie losowe.

7. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w przypadku śmierci osoby 
samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych ani zstępnych.

8. Opłata za pobyt w Klubie „Senior+” jest wnoszona na wskazany rachunek bankowy  w terminie do dnia 
5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa w Klubie „Senior+”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się  Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starachowicach.

§ 4. Traci moc uchwała nr XV/15/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach 30 listopada 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Starachowicach

Michał Walendzik

Id: 020E252A-846E-4D77-BB17-8566BE6326B6. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

Gmina Starachowice utworzyła w grudniu 2018 r. ośrodek wsparcia pn. Klub "Senior+"

w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020. Ośrodek działa w ramach struktur Urzędu

Miejskiego w Starachowicach. Prowadzony jest przez Referat Polityki Senioralnej jako odrębne zadanie

budżetowe. Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, określa zasady funkcjonowania placówek

„Senior+”, które są oparte o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy

społecznej dziennego pobytu, co wyklucza możliwość funkcjonowania placówki "Senior+" w ramach

struktur urzędu miasta np. w wydziałach. Placówki niespełniające wymagań, o których mowa w art. 111a

ustawy o pomocy społecznej (także w zakresie ust. 3 dot. kwalifikacji), mogą funkcjonować na

dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019 roku (ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o

zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw).

Po upływie tego terminu jednostki organizacyjne będą mogły prowadzić działalność, pod

warunkiem spełnienia wymagań wskazanego przepisu. Wyodrębnienie ośrodka wsparcia ze struktury urzędu

miejskiego i włączenie go do struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach spełnia

obowiązujące wymogi prawne.

Wobec powyższego zasadne i konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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