
Projekt

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

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
uczestników w Klubie Senior+.

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 97 ust. 5 w związku 
z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1769, poz. 1985,      z 2018 r. poz. 650 i poz. 700), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1 Klub Senior+ w Kołobrzegu, zwany dalej „Klubem” 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. Klub jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 2. 1 Uczestnikami Klubu Senior+ są mieszkańcy Kołobrzegu w wieku 60 
i więcej lat, nieaktywni zawodowo. 

2. Klub przyjmuje uczestników pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.
§ 3. Klub funkcjonuje w oparciu o Regulamin Klubu Senior+, który ustala stosownym 

zarządzeniem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. 
§ 4. Uczestnictwo w Klubie Senior+ jest nieodpłatne. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 
2018 roku. 
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UZASADNIENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu wnosi o ustalenie zasad

uczestnictwa seniorów w zajęciach Klubu Senior+ oraz zasad ponoszenia odpłatności za ten

pobyt od dnia 1 lipca 2018 r.

Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Senior+ wynika z zasad realizacji Programu Wieloletniego

„Senior+” na lata 2015 – 2020 2020 (Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia

20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-

WIGOR” na lata 2015-2020 – M.P. z 2016 r. poz. 1254), w ramach którego Gmina Miasto

Kołobrzeg tworzy placówkę Senior+ w miejsce Kołobrzeskiego Klubu Seniora.

Program stanowi, że zasady uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez Klub

„Senior+” określa jednostka samorządu terytorialnego. Uczestnikami Klubu Senior+ będą

mieszkańcy Kołobrzegu w wieku 60 lat i więcej, którzy są nieaktywni zawodowo. Uczestnicy

przyjmowani będą do Klubu Senior+ w miarę wolnych miejsc w placówce. Szczegółowy zakres i

zasady działania Klubu oraz formy oferowanego wsparcia określone zostaną przez Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w formie zarządzenia wdrażającego

Regulamin Klubu Senior+.

Zgodnie z przepisem art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, 1985, z 2018 r. poz. 650 i poz. 700) do kompetencji Rady należy

ustalenie zasad odpłatności uczestników za pobyt w ośrodku wsparcia, jakim jest Klub. Fakt

nieodpłatnego uczestnictwa w Klubie umożliwi dostęp do oferty placówki osobom starszym,

zainteresowanym różnymi formami aktywności i integracji ze środowiskiem lokalnym, bez

względu na ich sytuację dochodową i osobistą.

OCENA

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

2. Przedłożona regulacja dotyczy funkcjonowania Sekcji AKTYWNY SENIOR w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

3. Konsultacje społeczne – zgodnie z treścią Uchwały Nr XLIX/666/10 Rady Miasta Kołobrzeg z
dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

4. Wprowadzenie regulacji umożliwi prawidłową realizację zadań powierzonych Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
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