
UCHWAŁA NR 571/VIII/47/2022 
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „ Senior +”                                      
w Konstancinie-Jeziornie 

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 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5, w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2268 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia Klub 
"Senior+” w Konstancinie-Jeziornie, zwanym dalej Klubem Seniora. 

§ 2. 1. Wysokość odpłatności za udział w zajęciach Klubu Seniora uzależniona jest od sytuacji dochodowej 
uczestnika. 

2. Procentową wysokość odpłatności uczestnika za udział w zajęciach Klubu Seniora określa poniższa 
tabela: 

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w 

rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 

ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej 

% odpłatność osób samotnie 
gospodarujących (ustalona od kwoty 
odpłatności, o której mowa w § 4 ust. 

2) 

% odpłatność w rodzinie (ustalona od 
kwoty odpłatności, o której mowa w § 

4 ust. 2) 

Do 300% Zwolniona z opłat Zwolniona z opłat 
Powyżej 300% do 500% 3,00% 5,00% 

Powyżej 500% 5,00% 8,00% 

§ 3. Wysokość odpłatności, o której mowa w § 2 ust. 2 od osoby uczestniczącej w zajęciach Klubu Seniora 
w okresie krótszym niż miesiąc kalendarzowy, ustala się w ten sposób, że opłatę należną od osoby 
uczestniczącej w zajęciach za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych od poniedziałku do piątku 
w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni udziału w zajęciach. 

§ 4. 1. Odpłatność za udział w zajęciach organizowanych przez Klub Seniora określona w uchwale, 
wnoszona jest przez uczestnika biorącego udział w zajęciach na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu,                                      
w którym zajęcia się odbyły. 

2. Miesięczny koszt za udział w zajęciach Klubu Seniora ustala Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Konstancinie-Jeziornie, w zarządzeniu podjętym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku w oparciu 
o kwotę rocznych kosztów działalności, wynikającą z przyjętego planu finansowego Klubu Seniora na dany 
rok, podzieloną przez liczbę miejsc oraz liczbę miesięcy funkcjonowania Klubu Seniora w roku poprzednim. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego . 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Agata Wilczek 
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Uzasadnienie 

Do uchwały Nr 571/VIII/47/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 
2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” 
w Konstancinie-Jeziornie 

W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Mazowiecki wskazał nieważność uchwały 
Nr 556/VIII/44/2022 Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Konstancinie-Jeziornie, 
w zakresie ustaleń § 4 ust .3. 

W § 4 ust. 3 ustalono pełen koszt uczestnictwa na kwotę 400,00 zł. miesięcznie, wskazanie w sposób 
„sztywny” wysokości opłaty ponoszonej przez członka klubu jest przekroczeniem delegacji ustawowej 
zawartej w art. 97 ust. 5 o pomocy społecznej. Ustawodawca upoważnił radę do określenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności, a nie do określenia kosztu całkowitego. 

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