
UCHWAŁA NR XXIX/187/21 
RADY GMINY OJRZEŃ 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie utworzenia "Klubu Senior+" w Kraszewie oraz określenia zasad jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), w związku art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) – Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje: 

§ 1. Tworzy się z dniem 1 czerwca 2021 r. Klub „Senior+” w Kraszewie (zwany dalej „Klubem”), który 
jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów, o których mowa w § 4 uchwały, z terenu gminy Ojrzeń. 

1. Siedziba Klubu znajduje się w miejscowości Kraszewo 40, 06-456 Ojrzeń. 

2. Klub jako ośrodek wsparcia będzie działał w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ojrzeniu. 

§ 2. Obszarem działania Klubu jest teren gminy Ojrzeń. 

§ 3. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ojrzeniu. 

§ 4. Klub zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+.  

§ 5. Przedmiotem działania Klubu jest w szczególności aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego 
i zorganizowanego spędzania czasu wolnego oraz motywowanie seniorów do działania na rzecz samopomocy 
i działania wolontarystycznych na rzecz innych. 

1. Działania kierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb indywidualnych 
predyspozycji uczestników. 

2. Przy wykonaniu celów i zadań Klub współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, 
instytucjami kultury, oświaty, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 6. Szczegółowe zasady działania Klubu i kryteria uczestnictwa określa Regulamin Klubu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Lejman 
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