
Projekt

z dnia  21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie utworzenia w miejscowości Susk Nowy ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub SENIOR+”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51 ust. 4 oraz art. 111 a ust.1 
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu wykonania zadań własnych Gminy Rzekuń w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez 
umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty opiekuńczej, aktywizującej, 
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej, w zależności od potrzeb w środowisku lokalnym 
tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą „Klub SENIOR+” w formie klubu samopomocy z siedzibą w Susku 
Nowym.

§ 2. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w §1 działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Żebrowska
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Uzasadnienie

Celem niniejszej uchwały jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom osobom nieaktywnym
zawodowo w wieku 60 plus, będących mieszkańcami gminy Rzekuń poprzez umożliwienie korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb
stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Powołanie Klubu "Senior+" jest uzasadnione względami społecznymi. Klub "Senior+" działał będzie w
strukturach OPS w Rzekuniu.

Utworzenie klubu współfinansowane będzie ze środków pozyskanych przez Gminę Rzekuń w ramach
programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020.

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r, poz. 1000.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r., poz. 1310,
z 2017r., poz. 38, poz. 1292, poz. 1428 i poz. 1985 oraz z 2018r., poz. 650 i poz. 700.
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