
RADA GMINY ZAŁUSKI 
ul. Gminna 17 
09-142 Załuski 

Uchwała Nr 359/XLVIII/22 

Rady Gminy Załuski 

z dnia 29 grudnia 2022 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 249/XXXI/21 Rady Gminy Załuski z dnia 

29 października 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

Na podstawie  art.  18 ust. 2 pkt 15,  art.  40 ust. 1,  art.  41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz  art.  97 ust. 1 i ust. 5 

w związku z  art.  51 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje: 

*1 

W Uchwale Nr 249/XXXI/21 Rady Gminy Załuski z dnia 29 października 2021 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (Dz. 

Urz. Woj. Mazow. z 2021 r. poz. 9660) wprowadza się  następującą  zmianę: 

1) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość  odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia — klubie „Senior+ " ustala się  według 

zasad określonych w tabeli 4. 

Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę  

w rodzinie wyrażony w % w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w  art.  8 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej 

Wskaźnik miesięcznej odpłatności 

wyrażony w % dochodu osoby 

samotnie gospodarującej lub osoby 

w rodzinie 

1.  do 500% nieodpłatnie 

2.  powyżej 500% do 600% 3% 

3.  powyżej 600% do 700% 5% 

4.  powyżej 700% do 800% 10% 

5.  powyżej 800% 20% 



Agnie Dąbrowska 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Załuski. 

§ 3  

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

Przewodniczą my 
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