
UCHWAŁA NR XVI/147/2020 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/309/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 
poz.506 ze zm.) w zw. z art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1507 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLII/309/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia §6 otrzymuje brzmienie: §6. 
Uczestnictwo w zajęciach Klubu Senior +w Gminie Kłodawa jest nieodpłatne. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XIV/135/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Klubach Senior +w Gminie 
Kłodawa 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019r.
poz.1507 ze zm.) opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot
kierujący w uzgodnieniu z osoba kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą
opłat, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego.

Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2019r. I OSK 2250/18,
w którym potwierdzono kompetencje rady gminy do zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, które mieszczą się w zakresie pojęcia „ szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych”, zwolnienie z odpłatności za zajęcia w Klubach Senior
+ w Gminie Kłodawa jest uzasadnione i zgodne z prawem.
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