
UCHWAŁA NR LX/342/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 6 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia „Senior +” 
funkcjonujących na terenie Gminy Świebodzice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udział w zajęciach organizowanych 
w ośrodkach wsparcia „Senior+”, funkcjonujących na terenie Gminy Świebodzice i działających 
w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach oraz tryb ich pobierania. 

§ 2. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez ośrodki wsparcia „Senior+” 
uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby deklarującej uczestnictwo w placówce. 

§ 3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą miesięczną odpłatność za uczestnictwo 
w ośrodkach wsparcia „Senior+” zgodnie z poniższą tabelą: 

 
 

Miesięczna wysokość ponoszonej opłaty 

 
Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie do 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca  2004 r. 
 o pomocy społecznej 

 
Oferta bez zajęć 

ruchowych 

 
Pełna oferta zajęć 

Do 400% Nieodpłatnie Nieodpłatnie 
Powyżej 400% do 450% 5 zł  10 zł 
Powyżej 450% do 500% 10 zł  15 zł 
Powyżej 500% do 550% 15 zł  20 zł 
Powyżej 550% do 600% 20 zł 25 zł 
Powyżej 600% 25 zł 30 zł 

§ 4. 1. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia „Senior+” ponoszona jest w okresach miesięcznych 
niezależnie od liczby dni pobytu w placówce w danym miesiącu.  

2. Osobom skierowanym do ośrodków wsparcia „Senior+” w trakcie miesiąca i osobom, które 
zakończyły uczestnictwo w trakcie miesiąca, nalicza się opłatę następująco: opłatę należną od uczestnika 
za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży się przez ilość dni pobytu. 

§ 5. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia „Senior+” wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świebodzicach  w terminie do dnia 25 każdego miesiąca następującego po 
miesiącu uczestnictwa. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/145/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia „Klub Senior+” 
w Świebodzicach. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

  
   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/342/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 6 czerwca 2022 r. 

Celem niniejszej uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia „Senior + ” funkcjonujących w Gminie Świebodzice. 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. Przedstawione zasady pozwalają ustalić wysokość odpłatności 
z uwzględnieniem możliwości finansowych osób zobowiązanych do jej wnoszenia. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w przedstawionej wersji. 
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