
UCHWAŁA NR XXX/261/2020 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Klubie Senior+ w Nowej Dębie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 7131)) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Nowej 
Dębie, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb  
ich pobierania. 

§ 2. Wysokość odpłatności za pobyt osoby w Klubie Senior+ uzależniona jest od sytuacji 
dochodowej tej osoby. 

§ 3. 1. Odpłatności nie ponoszą osoby skierowane do Klubu Senior+, których dochód 
nie przekracza kwoty 300 % kryterium dochodowego, określonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej; 

2. Osobom, których dochód przekracza kwotę 300% kryterium dochodowego określonego 
zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ustala się odpłatność w wysokości 1% kwoty 
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie. 

§ 4. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ może być na 
wniosek, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności, w szczególności ze względu 
na: 

1) fakt ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 
korzystanie z płatnych usług opiekuńczych; 

2) zdarzenie losowe. 

§ 5. Odpłatność za pobyt w Klubie Senior+ jest wnoszona na wskazany rachunek bankowy 
w terminie do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa w zajęciach Klubu. 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Sportu, Zdrowia, Spraw Statutowych 
i Społecznych. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Damian Diektiarenko 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
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