Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372), art. 6 pkt 5, art. 111, art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 51 ust. 4 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu wykonania zadań własnych Gminy Białystok w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom
poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, z dniem 1 stycznia 2022 r. tworzy się ośrodek wsparcia
Klub „Senior+” w formie klubu samopomocy dla mieszkańców Białegostoku w wieku 60 lat i więcej,
nieaktywnych zawodowo, zwany dalej Klubem „Senior+”.
2. Klub „Senior+” jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Białej
13/33.
3. Klub „Senior+” łączy się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku i działa w jego strukturze.
4. Uczestnictwo w zajęciach Klubu „Senior+” jest nieodpłatne.
5. Szczegółowe zasady działalności i organizacji Klubu „Senior+” określone zostaną w regulaminie Klubu
„Senior+”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białystok.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2369 oraz z 2021 r.
poz. 794 i poz. 803.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy
prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagających opieki. Utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”,
który będzie funkcjonował w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku wynika
w szczególności z potrzeby zapewnienia wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+),
mieszkańcom Miasta Białegostoku. Działalność Klubu „Senior+” ukierunkowana będzie na aktywizację,
podniesienie jakości życia i wzmocnienie pozycji osób starszych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu. Dotychczasowa praktyka w prowadzeniu podobnej działalności samopomocowej w stosunku do
seniorów wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie prowadzenia
i funkcjonowania Klubu „Senior+” w nowej formule. Jest to również zgodne z realizowanym przez Miasto
Białystok programem wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.
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