RADA GMINY
w Brodach

UCHWAŁA NR V /45119
Rady Gminy w Brodach
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie szczególowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +,
funkcjonującego na terenie Gminy Brody w Stykowie, ul. Świętokrzyska 23
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( tj. Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 i art. 17
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z
póź. zm.) uchwała się, co następuje:

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+
przy ul. Świętokrzyskiej 23 w Stykowie, zwanym dalej „Klubem Senior+".
2.
1.
Zakres usług w Klubie w Klubie Senior+ obejmuje korzystanie z miejsca pobytu oraz
usług świadczonych przez Klub Senior+ wymienionych w ust. 2.
2.
Podstawowy zakres usług świadczonych w klubie Senior+ obejmuje usługi:
socjalne (bez posiłku)
edukacyjne
kulturalno — oświatowe
aktywności ruchowej
sportowo — rekreacyjne
aktywizujące społecznie
3.
4.

Wysokość odpłatności za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika.
Procentową odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ określa poniższa tabela:
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* 3.
3. 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 Wójtowi Gminy Brody.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie

W myśl zapisów Programu Wieloletniego „Seniorf" na lata 2015-2020, oraz działając
na mocy art. 97 ust. li 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1508), Rada Gminy zobowiązana jest do ustalenia kryteriów odpłatności za
pobyt w oś rodku wsparcia, tj. w Klubie „Senior+". Mając na uwadze powyższe podjęcie
przedmiotowej uchwał y jest zasadne.
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