
UCHWAŁA NR 25/2018 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

 z dnia  28 grudnia 2018 r. 

 

 

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt. 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art.15 pkt 6, art.17 ust. 2 pkt 3, 

art.51 ust.2 i 4 i art. 111a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2018 r., poz.1508, 1693 i 2192) uchwala się, co następuje: 

  

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Przemęt w zakresie zapewnienia 

wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, 

edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia  

w formie klubu samopomocy pod nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt z oddziałami  

w miejscowościach:  

1) Bucz, ul. Kasztanowa 15, 

2) Kaszczor, ul. Cysterska 9, 

3) Mochy, ul. Wolsztyńska 6, 

4) Przemęt, ul. Klasztorna 5. 

  

§ 2. Ośrodek wsparcia o którym mowa w § 1 działa w ramach struktury organizacyjnej 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie. 

  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady Gminy  

 

 

              Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały nr 25/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt. 

 

 

Utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt  

z oddziałami w miejscowościach Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt ma na celu udostępnienie 

seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także 

zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe.   

Zadaniem Klubu Seniora będzie przede wszystkim wsparcie seniorów poprzez 

umożliwienie im korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, rekreacyjnej 

oraz prozdrowotnej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

Klub Seniora będzie przeznaczony dla osób starszych powyżej 60 roku życia, 

zamieszkujących na terenie gminy Przemęt.  

Utworzenie Klubu Seniora jest jak najbardziej uzasadnione względami społecznymi. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


