
UCHWAŁA NR XI/104/2019 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie utworzenia na terenie gminy Czernikowo ośrodka wsparcia pod nazwą Klub 
SENIOR +

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust 2 pkt 3, art. 51 ust. 4, art. 97 ust. 1 i 5 oraz 
11 la ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn. 
zm.) uchwala się co następuje:

§1. 1. Klub Senior+, zwany dalej "Klubem” funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu 
wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego „ Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M. P. z 2016 r. poz. 1254).

2. Klub jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu 51 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej.

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

§3. Uczestnictwo w zajęciach Klub SENIOR+ jest nieodpłatne.

§4. Klub funkcjonuje w oparciu o regulamin Klubu SENIOR+, który ustala stosownym 
zarządzeniem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko -  Pomorskiego.

Rafa! Rutkowski

Przewodniczący Rady Gminy



UZASADNIENIE

Celem niniejszej uchwały jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom -  osobom 
nieaktywnym zawodowo w wieku 60 plus, będących mieszkańcami gminy Czernikowo poprzez 

umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, 

obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulinarnej. Rekreacyjnej i 

opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Powołanie Klub Senior+ jest uzasadnione względami społecznymi. Klub Senior+ działał 

będzie w strukturach GOPS w Czernikowie.

Utworzenie klubu współfinansowane będzie ze środków pozyskanych przez gminę 

Czernikowo w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -  2020.


