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UCHWAŁA NR……………… 

RADY MIASTA RADYMNA 

Z DNIA …………… 2019 r. 

 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  

Klubie Senior +, funkcjonującego na terenie Miasta Radymna 

 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) 

 

Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje: 

 

§1. Określa się następujące szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + 

w Radymnie. 

 

§2. Opłata za pobyt w Klubie Senior+ ponoszona jest w okresach miesięcznych. 

Odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ ustala podmiot kierujący-Kierownik Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Radymnie w drodze decyzji administracyjnej, w uzgodnieniu z osobą 

kierowaną, uwzględniając zakres usług z których korzysta uczestnik i zasady odpłatności, określone  

w niniejszej uchwale. 

 

§3.1. Dla osób, których dochód przekracza odpowiednio wysokość kryterium dochodowego, 

określonego w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustala się 

odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ w sposób wskazany w poniższej tabeli: 

 

 

 

L.p 

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium 

dochodowego 

Odpłatność ustalona w stosunku % 

do średniego miesięcznego kosztu 

pobytu 

 do 100% nieodpłatnie 

 powyżej 100% do 150%  2% 

 powyżej 150% do 200% 5% 

 powyżej 200% do 250% 8% 

 powyżej 250 % do 300% 10% 

 powyżej 300 % do 350% 12% 

 powyżej 350% do 400% 15% 

 powyżej 400% do 450% 20% 

 powyżej 450 % do 500% 25% 

 powyżej 500 % do 550% 30% 

 powyżej 550% do 600% 40% 

 powyżej 600% do 650% 50% 

 powyżej 650% do 700% 60% 

 powyżej 700% do 750% 70% 

 powyżej 750% do 800% 80% 
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 powyżej 800% do 850% 90% 

 powyżej 850%  100% 

 

 

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w Klubie Senior + nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 

opłatę ustala się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę średniego miesięcznego kosztu 

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

 

§4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno. 

 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

     Przewodniczący  

         Rady Miasta Radymna  

               Andrzej Pacek  

 

 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
 
Celem niniejszej  uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w Klubie Senior + dla osób z terenu miasta Radymno.  
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Rada gminy jest 
upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia jakim jest Klub Senior +.  
Określenie odpłatności odbywa się według przedstawionych w uchwale zasad, pozwala ustalić 
wysokość odpłatności z uwzględnieniem zakresu usług, z których korzysta osoba uprawniona oraz z 
uwzględnieniem możliwości finansowych osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty. 
 W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w przedstawionej wersji. 


