
 

 

UCHWAŁA NR XLII/560/2021 

RADY GMINY SZCZECINEK 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia pod nazwą  Klub Senior+  na terenie Gminy Szczecinek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372 i 1834) oraz art. 97 ust. 1 i ust. 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1876 i poz. 2369 oraz z 2021 r. poz. 794i poz. 803), Rada Gminy Szczecinek uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Uczestnikami Klubu „Senior+” będą nieaktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Szczecinek w wieku 

60 lat i więcej lat. 

2. Klub przyjmuje uczestników pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. 

3. Klub funkcjonuje w oparciu o Regulamin Klubu „Senior+”, który ustala stosownym zarządzeniem 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. 

§ 2. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia pod nazwą Klub „Senior +” uzależniona jest 

od dochodu uczestnika. 

2. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia pod nazwą Klub Senior + ustala się wg następujących zasad:

  

 

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 ze zm.) 

 

Miesięczna wysokość ponoszonej opłaty 

 

Osoba samotnie 

gospodarująca 

 

 

Osoba w rodzinie 

 

do 500 % (włącznie) 

Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

 

Powyżej 500 % 

3,00 zł 5,00 zł 

3. Podstawą do naliczenia opłaty za pobyt w Klubie Senior + jest lista obecności z podpisem uczestnika 

niezależnie od liczby spotkań na których był obecny. 

4. 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 kosztów leczenia, rehabilitacji oraz kosztów zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, 
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2) korzystanie z płatnych usług opiekuńczych, 

3) niepełnosprawności, 

4) zdarzenie losowe. 

5. Opłata za pobyt w Klubie Senior + jest wnoszona na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szczecinku w terminie do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa 

w Klubie Senior +. 

§ 3. Tracą moc: 

1) Uchwała nr XV/236/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad 

uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”, 

2) Uchwała nr XXIX/413/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad 

uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2021 r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Andrzej Usik 
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