
UCHWAŁA NR XLVI/283/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Zawoni 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 111 i art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się Klub Senior+ w Zawoni, który jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów z terenu Gminy 
Zawonia. 

§ 2. Klub Senior+ w Zawoni łączy się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawoni i działa 
w strukturze ośrodka pomocy społecznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

Utworzenie Klubu Senior+ w Zawoni ma na celu zapewnienie wsparcia Seniorom - osobom nieaktywnym 
zawodowo w wieku 60 lat i więcej, będących mieszkańcami gminy Zawonia, poprzez umożliwienie 
Seniorom korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej 
także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.  
 
Klub Senior+ w Zawoni został utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021 - 2025 
Edycja 2022 „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ Moduł I” współfinansowanego ze środków 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 
 
Celem placówki będzie przede wszystkim przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji Seniorów, rozwijanie 
ich sprawności psychofizycznej oraz właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności Seniorów.  
 
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
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