
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/265/2021 

RADY GMINY BRALIN 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach 

organizowanych w Klubie „Seniora+” w Bralinie 

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

z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) w związku z uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 (M.P. 2021 poz. 10), Rada Gminy Bralin 

ustala, co następuje: 

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

„Seniora+” w Bralinie, działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie. 

§ 2. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub „Seniora+”uzależniona jest 

od sytuacji dochodowej osoby deklarującej uczestnictwo w Klubie „Seniora+”. 

§ 3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej ponoszą miesięczną odpłatność zgodnie z poniższątabelą: 

Procentowy stosunek dochodu 

osoby samotnie gospodarującej 

lub dochodu na osobę w rodzinie 

do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2268) 

Miesięczna wysokość ponoszonej opłaty 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

do 600 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 600 % - 625 % od 5 do 10 zł od 15 do 20 zł 

powyżej 625 % - 650 % od 15 do 20 zł od 25 do 30 zł 

powyżej 650 % - 675 % od 25 do 30 zł od 35 do 40 zł 

powyżej 675 % - 700 % od 35 do 40 zł od 45 do 50 zł 

powyżej 700 % od 45 do 50 zł od 55 do 60 zł 

§ 4. 1. Opłata za pobyt w Klubie „Seniora+” wnoszona jest na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bralinie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa 

w Klubie „Seniora+”. 

2. Podstawą do naliczenia opłaty za pobyt w Klubie „Seniora+” jest lista obecności osoby uczęszczającej 

do Klubu „Seniora+”zawierająca podpis uczestnika. 
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3. Osoba uczestnicząca w zajęciach Klubu „Seniora+” w Bralinie ponosi odpłatność, o której mowa  

w § 3 według następujących zasad: opłatę należną od osoby uczestniczącej w zajęciach za cały miesiąc dzieli 

się przez ilość dni funkcjonowania Klubu w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni udziału osoby 

w zajęciach. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bralinie. 

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Bralin 

(-) Marek Markiewicz 
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