UCHWAŁA NR XXV/196/2021
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Baranów ośrodka wsparcia pod nazwą "Klub Seniora+"
w Mroczeniu oraz ustalenia zasad uczestnictwa i zasad ponoszenia odpłatności uczestników w Klubie
Seniora+ w Mroczeniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51, art. 111a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Baranów w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom
poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej
oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia o zasięgu ogólno gminnym pod nazwą „Klub Seniora+”
z siedzibą w Mroczeniu nr 95.
§ 2. Ośrodek wsparcia wskazany w § 1 działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Baranowie.
§ 3. Uczestnikami Klubu Seniora+ w Mroczeniu mogą być mieszkańcy Gminy Baranów w wieku
60 i więcej lat, nieaktywni zawodowo.
§ 4. Klub funkcjonuje w oparciu o Regulamin, który ustala stosownym zarządzeniem Kierownik Klubu.
§ 5. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora+ jest nieodpłatne.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Kremer
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/196/2021
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 28 kwietnia 2021 roku
Od 2018 roku funkcjonuje Klub Seniora+ w Mroczeniu, który został utworzony Zarządzeniem nr 3/2018
Wójta Gminy Baranów z dnia 09.01.2018r.
Na podstawie Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 11 stycznia 2021r.), wymagana jest uchwała Rady Gminy o utworzeniu Klubu Seniora
w celu złożenia oferty w module II – zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora+ w Mroczeniu.
Ponieważ możliwość otrzymania dotacji na funkcjonowanie Klubu uzależniona jest od przedłożenia
stosownej uchwały, powyższe uregulowanie jest uzasadnione.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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