
 

 

UCHWAŁA NR XLIII.371.2022 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

w sprawie utworzenia  Klubu „Senior+” w Bartoszowie oraz określenia zakresu  

i przedmiotu jego działania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51, art. 110 ust 1 oraz art. 111 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Legnickie Pole 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+”. 

2. Klub „Senior+” powstaje zgodnie z założeniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

poprzez realizację Program Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 skierowanego do jednostek samorządu 

terytorialnego. 

3. Terenem działania Klubu „Senior+” jest obszar Gminy Legnickie Pole. 

4. Siedziba Klubu „Senior+” mieści się w Bartoszowie nr 14a. 

5. Klub „Senior+” rozpoczyna działalność z dniem 01 sierpnia 2022 r. 

6. Korzystanie z Klubu „Senior+” jest nieodpłatne. 

§ 2. Klub „Senior+” działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Legnickim Polu. 

§ 3. 1. Określa się zakres i przedmiot działania Klubu „Senior+” działającego w ramach Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Szczegółową organizację działania oraz zasady porządkowe Klubu „Senior+” w formie regulaminu 

określi Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

Jerzy Sajewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 lipca 2022 r.

Poz. 3500



Załącznik do uchwały nr XLIII.371.2022 

Rady Gminy Legnickie Pole 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

Zakres i przedmiot działania Klubu „Senior+” w Bartoszowie 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Klub „Senior+” został utworzony w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób 

nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez 

umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, 

kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

2. Celem Klubu „Senior+” jest aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie 

seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Działalność Klubu „Senior+” polega  

na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. 

3. Klub „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia tzw. środowiskową formą pomocy półstacjonarnej świadczącą 

usługi dla osób w wieku emerytalnym w zakresie opieki i aktywizacji. Funkcjonuje w ramach struktury 

organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Jest zlokalizowany w Bartoszowie 

nr 14a. 

4. Przynależność do Klubu „Senior+” oparta jest na zasadzie dobrowolności. Do Klubu „Senior+” 

przyjmowane są osoby, które są mieszkańcami Gminy Legnickie Pole oraz złożyły pisemną deklarację 

uczestnictwa w Klubie. 

5. Uczestnictwo w zajęciach Klubu „Senior+” jest dobrowolne. 

CELE I ZADANIA KLUBU SENIOR+ 

Klub Senior+ realizuje następujące cele: 

1. Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału 

w życiu społecznym. 

2. Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów - członków Klubu „Senior+”, 

integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk. 

3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Legnickim Polu, szkołami, stowarzyszeniami 

i innymi instytucjami. 

4. Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób zapobiegający marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu. 

5. Propagowanie kultury i sztuki. 

6. Upowszechnianie zdrowego trybu życia - ochrona i promocja zdrowia. 

7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

8. Ekologia. 

9. Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów. 

10. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości 

i ludowego folkloru oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

11. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu społecznym. 

12. Promocja Gminy Legnickie Pole. 

Klub Senior + realizuje następujące zadania: 

1. Organizowanie dla członków Klubu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez stworzenie 

bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. 
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2. Organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami z różnych dziedzin: kultury, sztuki,  

z przedstawicielami służby zdrowia, z policją, strażą pożarną i innymi. 

3. Organizowanie wycieczek i wyjazdów. 

4. Wypoczynek i relaks. 

5. Organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych. 

6. Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje. 

7. Aktywne spędzanie czasu wolnego. 

8. Zawieranie nowych znajomości, integrację rówieśniczą i międzypokoleniową. 

9. Inne działania. 

ORGANIZACJA KLUBU SENIOR+ 

1. Zajęcia w Klubie „Senior+” są ujęte w stałym miesięcznym planie zajęć dostępnym w siedzibie Klubu. 

2. Dokumentację organizacji i działalności Klubu „Senior+” stanowią: 

a) regulamin Klubu „Senior+” w Gminie Legnickie Pole, 

b) deklaracje uczestnictwa w Klubie „Senior+”, 

c) plany pracy Klubu, 

d) dokumentacja z organizowanych spotkań, odczytów, prelekcji, wykładów, wycieczek, w tym listy obecności 

uczestników, 

e) rachunki, faktury, noty księgowe obrazujące poniesione koszty, 

f) artykuły w prasie i stronie internetowej, 

g) sprawozdania z działalności Klubu. 

3. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim 

Polu. 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU SENIOR+ 

1. Działalność Klubu „Senior+” jest koordynowana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Legnickim Polu. 

2. W ramach koordynacji mieści się: 

a) czuwanie nad właściwą realizacją zadań w Klubie, 

b) reprezentacja grupy na zewnątrz, oraz pośrednictwo w kontaktach z Urzędem Gminy i jednostkami 

organizacyjnymi, 

c) opracowanie planu zajęć w porozumieniu z członkami Klubu, 

d) planowanie działań w Klubie „Senior+”, 

e) załatwianie wszelkich formalności, 

f) pilnowanie terminów i zobowiązań. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zmiany regulaminu Klubu „Senior+” w Bartoszowie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia. 
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