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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY RZEKUŃ 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora + w Borawem, Klubie 
Seniora w Laskowcu, Klubie Seniora + w Susku Nowym, Klubie Seniora w Rzekuniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2268 z późn zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Klubie Seniora + w Borawem, Klubie        
Seniora w Laskowcu, Klubie Seniora+ w Susku Nowym, Klubie Seniora w Rzekuniu  w brzmieniu: Nie 
pobiera się opłaty za pobyt od osób korzystających z usług Klubu Seniora + w Borawem, Klubu Seniora 
w Laskowcu, Klubu Senior+ w Susku Nowym, Klubu Seniora w Rzekuniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym           
Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie  

Kluby Seniora w Borawem, Laskowcu, Susku Nowym i Rzekuniu zwane dalej Klubami samopomocowymi, 
realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Celem działalności Klubów jest zapewnienie 
wsparcia uczestnikom oraz zminimalizowanie skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności. 
Przedmiotem działania Klubów jest zapewnienie wsparcia osobom powyżej 60 roku życia poprzez 
umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty opiekuńczej, aktywizującej, 
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej obejmującej także usługi w zakresie aktywności 
ruchowej.  Pandemiczna sytuacja i rosnąca inflacja  powoduje znaczący wzrost kosztów utrzymania. Coraz 
większa liczba seniorów znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.  Emeryci coraz częściej rezygnują 
z  zakupu niektórych niezbędnych rzeczy oraz szukają tańszych zamienników. Dodatkowe nakłady finansowe 
na wydatki związane z leczeniem powodują, że seniorzy stanowią grupę zagrożoną ubóstwem. Wobec 
powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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