
UCHWAŁA NR LII/458/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/431/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. 
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior +  w Płomykowie oraz nadania statutu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6,art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 111, art. 111 a ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku    o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), Rada Gminy Santok 
uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XLVII/431/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. w sprawie utworzenia 
ośrodka wsparcia Klubu Senior + w Płomykowie oraz nadania statutu zmienia się dotychczasowy §2, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 2. 1. Klub Seniora, o którym mowa w §1 powyżej łączy się z jednostką organizacyjną – Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Santoku i działa on w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Santoku. 

2. Klub Seniora podejmuje działania w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób 
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) z Gminy Santok, w życiu społecznym oraz zapewnienia im 
wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty 
prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, itp. w zależności od potrzeb. 

3. Podstawę funkcjonowania Klubu Seniora stanowi Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. 

4. Szczegółowe zadania i organizację Klubu Seniora określa Regulamin Organizacyjny Klubu, 
zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku na wniosek Kierownika Klubu. 

5. Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych Klubu Seniora będą: 

a) dochody własne gminy przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie zapewnienia wsparcia 
Seniorom; 

b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie w zakresie 
zapewnienia wsparcia Seniorom, 

c) zewnętrzne źródła finansowania.”. 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nr XLVII/431/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. w 
sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior + w Płomykowie oraz nadania statutu pozostaje bez 
zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268 z późn. zm.) 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. 

Klub Senior+ w Płomykowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego, utworzonym mocą Uchwały Nr 
XLVII/431/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 września 2022 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia 
Klubu Senior + w Płomykowie oraz nadania statutu. 

Zgodnie z brzmieniem art. 111a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku    o pomocy społecznej, 
Gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Realizacja zadań z zakresu wspierania Seniorów jest zadaniem z zakresu pomocy społecznej, stąd 
zasadne jest, aby tworzone placówki funkcjonowały w strukturze statutowym Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Santoku. 
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