
UCHWAŁA NR XV/71/2019
RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników 
w Klubie Senior+ z siedzibą w Radwance

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507; zm. wyn. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. 
poz. 1622, poz. 1690) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Klub Senior+ z siedzibą w Radwance, zwany dalej „Klubem" funkcjonuje zgodnie 
z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+" na 
lata 2015-2020 (T.j. M.P. z 2018 r. poz. 228).

2. Klub jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507; zm. wyn. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. 
poz. 1622, poz. 1690).

§ 2. Uczestnikami Klubu  są mieszkańcy Gminy Żelechlinek w wieku 60+,  nieaktywni zawodowo.

§ 3. Klub funkcjonuje w oparciu o Regulamin Klubu Senior+, który ustala stosownym zarządzeniem 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku, a zatwierdza Wójt Gminy Żelechlinek.

§ 4. Uczestnictwo w Klubie Senior+ jest nieodpłatne.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Łódzkiego.
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