
UCHWAŁA  Nr XXIX/220/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych 

w Dziennym Domu SENIOR +, Janowice Poduszowskie 3, 28-114 Gnojno 

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

z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), w związku z ustanowionym Programem Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-

2020 (M.P. z 2016 r., poz. 1254) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udział w zajęciach organizowanych 

w Dziennym Domu SENIOR+ w Janowicach Poduszowskich - realizację zadania publicznego 

współfinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018 r., Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie. 

§ 2.1. Opłatę za udział w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu SENIOR+ ustala podmiot 

prowadzący – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie w uzgodnieniu z osobą wnioskującą o przyjęcie do 

Dziennego Domu SENIOR+, uwzględniając zakres i zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej 

uchwale. 

2. Podstawowy zakres usług świadczonych w Dziennym Domu SENIOR + w Janowicach Poduszowskich 

obejmuje usługi: 

1) socjalne, w tym ciepły posiłek; 

2) kulturalno – oświatowe; 

3) aktywności ruchowej (sportowo – rekreacyjne) lub kinezyterapii; 

4) aktywizujące społecznie; 

5) terapii zajęciowej. 

§ 3.1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęcia organizowanych przez Dzienny Dom SENIOR + uzależniona 

jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. 

2.  Wysokość odpłatności osoby kierowanej za udział w zajęciach w Dziennym Domu SENIOR+ 

w Janowicach Poduszowskich, ustalanej w odniesieniu do stawki określonej w § 6 ust. 2, zawiera poniższa tabela: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej wyrażony w % 

odpłatność osób samotnie 

gospodarujących  

(w %) 

odpłatność osób w rodzinie 

(w %)  

Do 300% nieodpłatnie nieodpłatnie 

Od 300% do 400% 3%  5%  

Powyżej 400% 5%  8%  

§ 4. Osoba uczestnicząca w zajęciach Dziennego Domu SENIOR + w okresie krótszym niż miesiąc 

kalendarzowy ponosi odpłatność, o której mowa w § 3 ust. 2 według następujących zasad: opłatę należną od osoby 

uczestniczącej w zajęciach za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych od poniedziałku do piątku w danym 

miesiącu i mnoży przez ilość dni udziału w zajęciach. 

§ 5. Nie pobiera się opłat za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia jej Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie lub osobie przez niego upoważnionej, z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych. 
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§ 6.1. Odpłatność za udział w zajęciach w Dziennym Domu SENIOR + w Janowicach Poduszowskich 

określona w niniejszej uchwale, wnoszona jest przez osobę biorącą udział w zajęciach na konto bankowe 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, w rozliczeniu miesięcznym nie później niż do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zajęcia się odbyły. 

2. Miesięczny koszt uczestnictwa w zajęciach jednego miejsca w Dziennym Domu SENIOR+ w Janowicach 

Poduszowskich, ustalany jest na podstawie kalkulacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie.  

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia 

odpłatności. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z założeniami programu Senior+, na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ mogą być 

przeznaczane środki pochodzące z odpłatności ponoszonej przez uczestników programu. Zgodnie z art. 97 ust. 5 

ustawy o pomocy społecznej kryteria, szczegółowe zasady ponoszenia za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala rada 

gminy w drodze uchwały. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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