
UCHWALA NR XLIV/321/ 2023 

Rady Gminy Badkowo 

z dnia 3 lutego 2023 roku 

W sprawie utworzenia osrodka wsparcia w miejscowosci Toporzyszczewo Stare Klubu 

» Senior +” oraz wiqczenia go w strukture organizacyjnq OSrodka Pomocy Spolecznej 

w Badkowie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 

51, art. 111 i art. 11 la ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (t.j. Dz.U. 

z 202 Ir. poz. 2268 ze zm.'), Rada Gminy Badkowo uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W celu wykonania zadan wlasnych Gminy Badkowo w zakresie zapewnienia wsparcia 

seniorom tworzy sie osrodek wsparcia pod nazwa Klub ,,Senior+” z_ siedziba 

w Toporzyszczewie Starym 20, 87-704 Badkowo. 

§ 2. Osrodek wsparcia, o ktorym mowa w ust.1 dziala w ramach struktury organizacyjnej 

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Badkowie. 

§ 3. Uczestnictwo w zajeciach Klubu ,,Senior +’ dla oséb objetych projektem jest 

nieodplatne. 

§ 4. Traci moc Uchwala NR XVI/94/2020 Rady Gminy Badkowo z dnia 28 stycznia 2020 

roku w sprawie utworzenia osrodka wsparcia w miejscowosci Toporzyszczewo Stare pod 

nazwa .,Klub Seniora” oraz wlaczenia go w strukture organizacyjng Osrodka Pomocy 

Spolecznej w Badkowie 

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza sie Wéjtowi Gminy Badkowo 

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 
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' (Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270; Dz.U. z 2022 r., poz. 1; Dz.U. z 2022 r., poz. 66; Dz.U. 

z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1700; Dz.U. z 2022 r., poz. 1812; Dz.U. 

z 2022 r., poz. 1967; Dz.U. z 2022 r., poz. 2127; Dz.U. z 2023 r., poz. 185)



UZASADNIENIE 

do Uchwalty NR XLIV/321 / 2023 

Rady Gminy Badkowo 

z dnia 3 lutego 2023 roku 

Celem niniejszej uchwaly jest w szczegdlnosci zapewnienie wsparcia seniorom — 

osobom z terenu Gminy Badkowo nieaktywnym zawodowo w wieku po 60 roku zycia, 

zagrozonych ubéstwem lub wykluczeniem spolecznym, osobom niepelnosprawnym, a takze 

osobom korzystajacych z Programu Operacyjnego Pomocy Zywnosciowej. 

W Klubie Seniora planuje sie realizacje zaje¢ majacych na celu zagospodarowanie 

czasu wolnego, zwiekszenie aktywnosci i uczestnictwa osdb starszych w zyciu spolecznym, 

prowadzenie zaje¢ z zakresu kultury fizycznej oraz dzialalnosci prozdrowotnej. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Spotecznej oraz Wieloletnim 

Programem ,,Senior +” utworzone osrodki wsparcia noszqg nazwe Klub ,,Senior +”. 

W zwiazku z powyzszym zasadne jest dokonanie zmiany obecnej nazwy z ,,Klubu Seniora” 

na Klub ,,Senior +”. 
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