
UCHWAŁA NR XXXIX/318/2022 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim, 
określenia: Regulaminu Klubu Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój 

usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Klubie Senior+

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 51 ust. 4, art. 97 ust. 1 i 5 oraz art. lila ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 202 Ir. poz. 2268 ze zm.) w związku z ustanowionym Programem 
Wieloletnim „Senior+ na lata 2021 - 2025 (M.P. 2021 poz. 10), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie utworzenia Klubu 
Senior+ w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa 
w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udział w zajęciach organizowanych 
w Klubie Senior+ w Makowie Mazowieckim, działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej:

1) Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub Senior+ uzależniona jest 
od sytuacji dochodowej osoby deklarującej uczestnictwo w Klubie Seniora.

2) Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie zart.8 ust.l ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą miesięczną odpłatność zgodnie z poniższą 
tabelą:

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej 
lub dochodu na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)

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 % - 600 % od 35 do 40 zł od 45 do 50 zł
Powyżej 700 % od 45 do 50 zł od 55 do 60 zł

3) Opłata za pobyt w Klubie Senior+ wnoszona jest na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w terminie do 15 każdego miesiąca następującego 
po miesiącu uczestnictwa w Klubie Senior+.

4) Podstawą do naliczenia opłaty za pobyt w Klubie Senior+jest lista obecności osoby uczęszczającej 
do Klubu Senior+ zawierająca podpis uczestnika.

5) Nie pobiera się opłat za dni nieobecności.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXXIX/318/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniającej uchwałę Nr XIX/143/2020 w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa 

w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” 
oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+

W dniu 27 lutego 2020 r. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim podjęła Uchwałę 
Nr XIX/143/2020 w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim, określenia: 
Regulaminu Klubu Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług 
społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w Klubie Senior+.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opłatę za pobyt 
w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając 
przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Miejska 
w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz ArturfMiecziukowski


