UCHWAŁA NR X/62/19
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zasad uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+” w Gminie
Goniądz
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia
poz. 1508 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

12 marca

2004 r.

o pomocy

społecznej

(Dz. U.

z 2018

§ 1. 1. Klub „Senior+” na terenie Gminy Goniądz funkcjonuje zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego
Senior+ na lata 2015 - 2020 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ”Senior+ - Wigor" na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).
2. Klub Senior+ jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 2. 1. Uczestnikami Klubu Senior+ będą mieszkańcy Gminy Goniądz w wieku 60 lat i więcej, nieaktywni
zawodowo.
2. Uczestnictwo w Klubie Senior+ jest nieodpłatne.
§ 3. Klub Senior+ funkcjonuje w oparciu o Regulamin Klubu, który ustala Burmistrz Goniądza stosownym
zarządzeniem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak
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Uzasadnienie
Celem niniejszej uchwały jest w szczególności zapewnienie wsparcia Seniorom – osobom nieaktywnym
zawodowo w wieku 60 plus, będących mieszkańcami gminy Goniądz poprzez umożliwienie korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, zapewnienie wsparcia seniorom, kompensowanie skutków samotności,
niesamodzielności czy niepełnosprawności, a także promocja modelu aktywnego i godnego życia w wieku
senioralnym. Cele te będą osiągnięte poprzez realizowanie zadań w zakresie rozwoju aktywności edukacyjnej,
kulturalnej, ruchowej i rekreacyjnej.
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Osowcu przez Gminę Goniądz będzie zadaniem realizowanym
w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 współfinansowanego ze środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki na ten cel pozyskano w formie dotacji w ramach ww. Programu
Wieloletniego Senior+ edycja 2019 r., (nabór dodatkowy), co sfinalizowano poprzez podpisane w dniu 17 lipca
2019 r. Porozumienie nr 28 z Wojewodą Podlaskim.
Celem nowo powstałej placówki będzie przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, rozwijanie
ich sprawności psychofizycznej oraz właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności Seniorów.
Realizacja przedstawionego zadania pozwoli na wypełnienie istotnej luki, jaką jest brak infrastruktury w ww.
zakresie. Utworzenie Klubu Senior+ w Osowcu jest jak najbardziej uzasadnione względami społecznymi.
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