
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
uczestników w Klubach Senior+ w Kołobrzegu

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 
i art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, 
poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Klub Senior+ I w Kołobrzegu i Klub Senior+ II w Kołobrzegu, zwane dalej „Klubami” 
funkcjonują zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-
2020, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (M. P. z 2018 r. 
poz. 228)

2. Kluby są ośrodkami wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 
ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 2. Kluby funkcjonują w oparciu o Regulaminy Klubów, które zostaną ustalone 
zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

§ 3. 1 Uczestnikami zajęć w Klubach są nieaktywni zawodowo mieszkańcy Kołobrzegu 
w wieku 60 i więcej lat.

2. Kluby przyjmują uczestników pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.
3. Podstawą uczestnictwa w Klubie jest złożenie przez seniora deklaracji uczestnictwa, 

której wzór określony zostanie w Regulaminie Klubu.
4. Senior może być jednocześnie uczestnikiem tylko jednego z Klubów.
§ 4. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest nieodpłatne.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIII/662/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 

2018 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
uczestników w Klubie Senior+ (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r., 
poz. 3469).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu wnosi o ustalenie zasad
uczestnictwa seniorów w zajęciach Klubu Senior+ I w Kołobrzegu i Klubu Senior+ II
w Kołobrzegu oraz zasad ponoszenia odpłatności za ten pobyt od dnia 1 lutego 2020 r.

Klub Senior+ I w Kołobrzegu mieści się w siedzibie przy ul. Okopowej 15a. Klub Senior+
II
w Kołobrzegu utworzony został w siedzibie przy ul. Koszalińskiej 28. Funkcjonowanie
Klubów wynika z zasad realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 –
2020 (Uchwała Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - M.P.
z 2018 r. poz. 228), w ramach którego Gmina Miasto Kołobrzeg utworzyła placówki
Senior+ i planuje pozyskanie środków zewnętrznych na ich funkcjonowanie w roku
2020.

Program stanowi, że zasady uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez Klub
„Senior+” określa jednostka samorządu terytorialnego. Proponowana regulacja określa,
że uczestnikami zajęć Klubów Senior+ w Kołobrzegu są mieszkańcy Kołobrzegu
w wieku 60 lat i więcej, nieaktywni zawodowo. Uczestników przyjmuje się do Klubu
Senior+ w miarę wolnych miejsc w placówce. Szczegółowy zakres działania Klubów
oraz formy oferowanego wsparcia określa przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kołobrzegu w formie zarządzeń wdrażających Regulamin każdego
z Klubów.

Zgodnie z przepisem art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej do kompetencji Rady Miasta należy ustalenie zasad odpłatności
uczestników za pobyt w ośrodku wsparcia, jakim są Kluby. Fakt nieodpłatnego
uczestnictwa w zajęciach Klubów umożliwi dostęp do oferty osobom starszym,
zainteresowanym różnymi formami aktywności i integracji ze środowiskiem lokalnym,
bez względu na ich sytuację dochodową i osobistą.

Celem projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg jest także ujednolicenie zasad
uczestnictwa i zasad odpłatności seniorów za pobyt w obu Klubach Senior+
w Kołobrzegu.

Proponowana regulacja ma na celu umożliwienie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Kołobrzegu realizację zadania publicznego w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.

Id: DA6509D8-2461-4F57-A631-330B53071A72. Projekt Strona 1




