RADA GM.I1-''Y
w Lipniku

UCHWALA NR XVIII/139/2020
RADY GMINY W LIPNIKU

woj. świętokrzyskie
z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia -Klubie
"Senior +" w Kurowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1S ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 'samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713)
oraz art. 17, ust.2 pkt.3 , art.97, ust.1 i S ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz.1S
07 ze zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje:
§ l. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub "Senior +"
w Kurowie działającego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku.
§ 2. Odpłatność za pobyt w Klubie ustala podmiot kierujący - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
w uzgodnieniu z osobą, uwzględniając zakres usług i zasady ponoszenia odpłatności określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia- Klub "Senior +"
w Kurowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku

0~
Stanisław Mazur
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/139/2020
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 10 lipca 2020 r.
§ 1. Opłata za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Klubie Senior + w Kurowie obejmuje korzystanie z miejsca pobytu i
usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia.
§2. W przypadku, gdy osoba korzysta z oferty bez zajęć ruchowych odpłatność wynosi 4zł miesięcznie, natomiast
dodatkowo za zajęcia ruchowe naliczana jest opłata w wysokości lzł miesięcznie ( pełna oferta).
§ 3. Opłata za pobyt ponoszona jest w okresach miesięcznych.
.
§ 4. Odpłatność za pobyt w Ośrodku W sparcia - Klubie Senior + określa się na podstawie decyzji administracyjnej
poprzedzonej wywiadem środowiskowym określającym sytuację rodzinną i zdrowotną strony oraz wysokość jej
dochodu.
§ 5. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika.
§ 6. Kwotę odpłatności osoby kierowanej do Klubu Seniora określa poniższa tabela.

Dochód osoby
samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie w % kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ustawy o
pomocy społecznej
Do 100%

Odpłatność za pobyt w Klubie Senior +
Dla
osób Dla osób w
Zakres oferty
rodzinie
samotnie
gospodaruj ących
Oferta
bez Nieodpłatnie
Nieodpłatnie
zajęć
ruchowych
Pełna oferta
Nieodpłatnie
Nieodpłatnie
Oferta bez
zajęć
ruchowych

Powyżej 100%

4 zł

4 zł

Szł
Szł
Pełna oferta
, .
§ 7. Zaprzestaje SIę dochodzenia zwrotu odpłatności za pobyt w Kuble" Senior+" w przypadku śmierci osoby
samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych ani zstępnych.
§ 8. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia - klubie Senior + jest wnoszona na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lipniku w terminie do lS-go każdego miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa w ośrodku
wsparcia - Klubie Senior +.
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