DRUK NR 140
PROJEKT
Zatwierdzony przez
SEKRETARZA HALINOWA
Roberta Grubka

UCHWAŁA NR …………….
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia …………. 2019 r.
w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Halinowie oraz określenia zasad jego
funkcjonowania i odpłatności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn zm.) Rada Miejska
w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się „Klub Senior+” w Halinowie (zwany dalej: „Klubem”), który jest
ośrodkiem wsparcia dla seniorów, o których mowa w § 4 uchwały, z terenu gminy Halinów.
2. Siedziba Klubu znajduje się w Halinowie, ul. 3 Maja 8, 05-074 Halinów.
3. Klub jako ośrodek wsparcia będzie działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Halinowie.
§ 2. Obszarem działania Klubu jest teren gminy Halinów.
§ 3. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Halinowie.
§ 4. Klub zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+
poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji.
§ 5. 1. Przedmiotem działania Klubu jest w szczególności aktywowanie środowiska seniorów
do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego oraz motywowanie seniorów do
działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.
2. Działania kierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb i
indywidualnych predyspozycji uczestników.
3. Przy wykonywaniu celów i zadań Klub współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
społecznymi, instytucjami kultury, oświaty, związkami wyznaniowymi oraz osobami
fizycznymi i prawnymi.
§ 6. Szczegółowe zasady działania Klubu i kryteria uczestnictwa określa Regulamin Klubu.
§ 7. Korzystanie ze świadczeń Klubu jest nieodpłatne.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
Celem niniejszej uchwały jest zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym
zawodowo w wieku 60 plus, będących mieszkańcami gminy Halinów, 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.
Utworzenie Klubu "SENIOR+" jest uzasadnione względami społecznymi. Klub "SENIOR+"
jako ośrodek wsparcia będzie działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Halinowie.
Klub utworzony został przy współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Wojewody
Mazowieckiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Na każdy
rok funkcjonowania placówki, można ubiegać się o dofinansowanie do kosztów utrzymania
Klubu. Wartość dofinansowania w roku 2019 wynosiła 40% kosztów funkcjonowania, w
kolejnych latach wartość ta będzie prawdopodobnie ulegała stopniowemu zwiększaniu.

