
Projekt

z dnia  9 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

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

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora+  w Lewinie Brzeskim
i połączenia go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15,art.40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 
z 2019r. poz. 506 ; zm.poz. 1309,poz. 1571, poz.1696, poz. 1815) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 111 ,111a  
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ; z 2018r. 
poz.2245; z 2019r. poz.1507, poz. 1622, poz.1690, poz. 1818, poz. 2473) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim  
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą „Klub Seniora+” w  Lewinie Brzeskim z siedzibą 
w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 14.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Opracował:
MGOPS

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Działania zmierzające w kierunku utworzenia Klubu Senior+” w Lewinie Brzeskim będą wpisane

w politykę Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Brzeski na lata 2020-2030 , która
obecnie jest opracowywana w gminie Lewin Brzeski.
Celem podjętej uchwały jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty

na rzecz ich społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej m. in. usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb
stwierdzonych w środowisku lokalnym. Celem placówki jest tworzenie warunków i możliwości dla aktywnego
starzenia się seniorów w zdrowiu oraz prowadzenia przez seniorów samodzielnego, niezależnego
i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.
Utworzenie Dziennego Klubu „Senior+” w Lewinie Brzeskim jest uzasadnione względami społecznymi oraz

artykułowanymi potrzebami seniorów z terenu miasta i gminy. Placówka mieścić się będzie w Domu Kultury
w odnowionym i wyposażonym pomieszczeniu budynku przy ul. Rynek 14, la 20 osób w wieku powyżej
60 roku życia/ nieaktywnych zawodowo/.
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