
Uchwała nr XV/99/2019 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

 

w sprawie utworzenia Klubu Senior + 

 

na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art.9 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt.3, art. 51 

ust.4 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 

1507 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1 

1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Drawsko w zakresie wsparcia dla seniorów poprzez 

możliwość korzystania z oferty min. aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, 

prozdrowotnej tworzy się z dniem 1 stycznia 2020r. ośrodek wparcia dziennego dla seniorów pod 

nazwą Klub Senior+ z siedzibą z Drawsku przy ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, zwany 

dalej Klubem Senior+. 

2. Klub Senior+ tworzy się zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

§ 2 

1.Klub Senior+ działa w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 

2.Uczestnikami Klubu Senior+ są mieszkańcy Gminy Drawsko nieaktywni zawodowo w wieku 60 lat i 

więcej. 

3.Klub Senior+ przyjmuje uczestników pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. 

§ 3 

Klub Senior+ funkcjonuje w oparciu o regulamin ustalony odrębnym dokumentem.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2020r. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do 

Uchwały nr XV/99/2019 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

 

w sprawie utworzenia Klubu Senior + 

Powstanie Klubu Senior+ ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom- osobom nieaktywnym 

zawodowo w wieku 60 lat i więcej, mieszkańcom Gminy Drawsko min. poprzez korzystanie z oferty 

aktywizacji przez edukację, kulturę rekreację, działalność prozdrowotną przy wsparciu finansowym z 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Klub Senior+ przyczyni się do bardziej intensywnych działań na rzecz osób starszych, a co za tym idzie 

do wykorzystania potencjału jaki tkwi  w tej grupie społecznej prowadzącej nadal aktywne, 

samodzielne życie, nawet przy ograniczeniach funkcjonalnych.  

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest jak najbardziej uzasadnione. 


