
UCHWAŁA NR III/25/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Czerniejewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 
2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Czerniejewo w zakresie zapewnienia wsparcia 
Seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej oraz prozdrowotnej tworzy się z dniem 1 stycznia 2019 r. ośrodek wsparcia pod nazwą Klub 
„Senior+” z siedzibą w Czerniejewie, Plac Wiosny Ludów 21, 62-250 Czerniejewo.

2. Klub „Senior+” w Czerniejewie jest jednostką organizacyjną Gminy Czerniejewo działającą w formie 
jednostki budżetowej.

3. Terenem działania Klubu „Senior+” jest gmina Czerniejewo.

§ 2. Klubowi „Senior+” nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.
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Załącznik do uchwały Nr III/25/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 grudnia 2018 r.

STATUT KLUBU ,,SENIOR+” W CZERNIEJEWIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Klub „Senior+”, jest jednostką organizacyjną Gminy Czerniejewo działającą w formie jednostki 
budżetowej.

§ 2. Klub „Senior+” działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz uregulowań 
wewnętrznych.

§ 3. 1. Siedziba Klubu „Senior+”  mieści się w Czerniejewie, 62-250 Czerniejewo, Plac Wiosny Ludów 21.

2. Terenem działania Klubu „Senior+” jest obszar administracyjny Gminy Czerniejewo.

§ 4. 1. Klub „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, z którego świadczeń mogą korzystać osoby 
w wieku 60+ nieaktywne zawodowo będące mieszkańcami Gminy Czerniejewo, zwane dalej Seniorami.

2. Liczba miejsc dla seniorów w Klubie wynosi 20.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5. Celem Klubu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia Seniorom oraz kompensowanie skutków 
samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propagowanie modelu aktywnego i godnego życia 
w wieku senioralnym.

§ 6. Przedmiotem działania jest motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań 
wolontarystycznych na rzecz innych w szczególności poprzez:

1) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji;

2) ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej;

3) opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie 
w społeczeństwie;

4) aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku mającego na celu poprawę jakości życia 
i koordynowanie działań w tym zakresie z uwzględnieniem kondycji psychofizycznej Seniorów;

5) organizowanie programów działań mających na celu wielopłaszczyznowy rozwój Seniorów poprzez 
popularyzację interesujących zagadnień;

6) stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystywania tkwiącego w uczestnikach 
potencjału wiedzy i umiejętności, świadomości, która korzystnie wpływa na wzrost poczucia własnej 
wartości oraz utrzymanie dobrej sprawności psychofizycznej;

7) integrację społeczną Seniorów.

Rozdział 3.
ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJI

§ 7. 1. Działalnością Klubu „Senior+” kieruje Kierownik, reprezentujący go na zewnątrz.

2. Kierownik odpowiada za realizację zadań Klubu „Senior+”.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem oraz 
wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.

4. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Klubu „Senior+”.
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5. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy 
czynności ustalone przez Kierownika Klubu „Senior+”.

6. Kierownik może wydawać regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujące ustrój wewnętrzny 
i zasady funkcjonowania Klubu „Senior+”.

§ 8. Strukturę organizacyjną Klubu „Senior+” określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez 
Kierownika Klubu „Senior+”.

§ 9. Klub ,,Senior+” funkcjonuje przez cały rok w dni robocze.

Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 10. 1. Klub „Senior+” jest jednostką budżetową Gminy Czerniejewo i działa na zasadach określonych 
w ustawie o finansach publicznych i o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich 
podstawie.

2. Klub „Senior+” prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków zwany 
planem finansowym.

§ 11. 1. Mienie przekazane Klubowi seniora przez Gminę Czerniejewo jest mieniem komunalnym, do 
którego stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

2. Za właściwe gospodarowanie mieniem, o którym mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Kierownik.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. Nadzór nad działalnością klubu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 13. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miasta i Gminy Czerniejewo w trybie właściwym dla jego 
uchwalenia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/25/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Celem niniejszej uchwały jest w szczególności zapewnienie wsparcia Seniorom – osobom nieaktywnym
zawodowo w wieku 60+, będących mieszkańcami gminy Czerniejewo poprzez umożliwienie korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb
stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Gmina Czerniejewo przystąpiła w 2018 r. do rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymała
dofinansowanie na utworzenie Klubu „Senior+” w ramach w/w programu.

Celem placówki będzie przede wszystkim przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,
rozwijanie ich sprawności psychofizycznej oraz właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności
Seniorów. Ponadto zadaniem Klubu „Senior+” będzie wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego
starzenia się w zdrowiu oraz prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego i satysfakcjonującego życia,
nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

Realizacja zadania pozwoli na wypełnienie istotnej luki jaką jest brak infrastruktury w tym zakresie.
Utworzenie Klubu „Senior+” jest jak najbardziej uzasadnione względami społecznymi.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 17 grudnia 2018 r.
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