UCHWAŁA NR XXV/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Szczyrku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 4 i art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)
Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Seniora będący jednostką organizacyjną pomocy
społecznej, w formie klubu samopomocy.
§ 2. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w § 1, łączy się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Szczyrku i będzie on działał w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak
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Uzasadnienie
Zgodnie
z przepisami
ustawy
z dnia
12 marca
2004 r.
o pomocy
społecznej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) do podstawowych zadań pomocy społecznej należy rozwijanie nowych
form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, w tym m.in. prowadzenie
przez gminę i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób,
które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ośrodki wsparcia są jednostkami organizacyjnymi pomocy
społecznej dziennego pobytu, które mogą przy tym być łączone z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej
i wówczas działają one w strukturach gminnego ośrodka pomocy społecznej. Powołanie „Klubu Seniora”
ma na celu w szczególności zapewnienie wsparcia osobom w wieku 60 plus zamieszkałym na terenie
Gminy Szczyrk, nieaktywnym zawodowo, niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, poprzez umożliwienie im 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. „Klub Seniora”
będzie działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, a jego utworzenie jest
współfinansowane ze środków pozyskanych przez Gminę Szczyrk w ramach programu wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020 Moduł I Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (edycja 2020).
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