UCHWAŁA NR 425/XVII/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +
Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 51 ust. 4; art. 97 ust. 1 i 5; art. 111 i art 11a ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska Uchwala co
następuje:
§ 1. 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Piaseczno w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom
poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej
oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą KLUB Senior+ w formie klubu samopomocy
z siedzibą w Piasecznie.
2. Klub Senior+ w Piasecznie 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. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w § 1 działa w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i jest kontynuacją Klubu Senior+ utworzonego w strukturze organizacyjnej Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno przy wsparciu środków finansowych przekazanych Gminie Piaseczno w latach
2018 i 2019 przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach Programu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
uchwały
§ 3. 1. Kryterium uczestnictwa w zajęciach jest zamieszkanie na terenie gminy, według kolejności
zgłoszeń, w ramach posiadanych wolnych miejsc.
2. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Senior+ jest nieodpłatne.
3. Klub Senior+ funkcjonuje w oparciu o regulamin Klubu Senior+, który ustala zarządzeniem Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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