
UCHWAŁA NR 110/XVI/2019
RADY GMINY MNIÓW

z dnia 7 grudnia 2019 r.

w sprawie utworzenia na terenie gminy Mniów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ oraz 
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 (t.j. Dz. U. z 2019, 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51, art. 97 ust. 5, art. 110 ust 1 art. 111, 
art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Mniów w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom 
poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej 
oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia o zasięgu gminnym pod nazwą Klub „Senior+” z siedzibą 
w Mniowie przy ul. Centralnej 2.

§ 2. 1. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w § 1. łączy się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Mniowie.

2. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w § 1 działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mniowie.

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

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

2. Dzienną stawkę opłaty za pobyt w Klubie Senior+ ustala Wójt Gminy Mniów w drodze zarządzenia.

3. Wysokość odpłatności za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika i od zakresu 
świadczonych usług.

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

% odpłatności za pobyt w Klubie Senior +, o której 
mowa w § 4

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 

pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % Zakres oferty

dla osób 
samotnie 

gospodarując
ych

dla osób 
w rodzinie

Oferta bez zajęć 
sportowych Nieodpłatnie Nieodpłatnie

Do 500 %
Pełna oferta Nieodpłatnie Nieodpłatnie

Powyżej 500% do 600% Oferta bez zajęć 3% 5%
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sportowych
Pełna oferta 5% 7%

Oferta bez zajęć 
sportowych 6% 8%

Powyżej 600%
Pełna oferta 8% 10%

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) zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, ponoszenia odpłatności za 
pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo –wychowawczej, ośrodku 
interwencji kryzysowej, itp.

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+”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gaweł
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