
UCHWAŁA NR XIX/117/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Wiślicy , będącego jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej,  i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Wiślicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.) oraz art. 15 pkt 6, 
art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 97 ust. 1 i 5, art. 111 i art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. 
poz. 1622 i poz. 1690.) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Wiślicy , będący 
jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

§ 2. 

1. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w § 1 łączy się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Wiślicy.

2. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w § 1 działać będzie w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiślicy.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 4. 

 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2020 r.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX/117/2019

Rady Miejskiej w Wiślicy

z dnia 11.12.2019r.

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Wiślicy , będącego
jednostką organizacyjną pomocy społecznej, i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Wiślicy

Głównym celem otwarcia Klubu „Senior+” w Wiślicy jest stworzenie osobom starszym miejsca i
warunków do spotkań, w trakcie których będą mogli ciekawie spędzać wolny czas, zaspokoić
potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Miejsca gdzie będzie kładziony nacisk na zdrowy tryb życia
oraz promowanie aktywności fizycznej, stanowiącej fundament dobrego zdrowia i umożliwiającej
zachowanie sprawności i samodzielności w zakresie samoobsługi w dłuższej perspektywie.
Podejmowane działania o charakterze edukacyjnym spowodują wzrost umiejętności w zakresie
wartościowego spędzania czasu wolnego oraz mobilizowania seniorów do aktywności poza
miejscem zamieszkania, a tym samym podnoszenia jakości życia. Finalnym celem Klubu
„Senior+” jest budowanie i utrzymywanie relacji społecznych oraz pobudzanie aktywności
seniorów i dążenie do ich aktywności na rzecz społeczności lokalnej. W tym celu, podejmowane
będą działania z zakresu m.in. integracji międzypokoleniowej, służące wzajemnej wymianie
doświadczeń i inspirowaniu do aktywności.

  W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.
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