
UCHWAŁA NR XIX/254/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie utworzenia oraz ustalenia zasad uczestnictwa w Klubie „Senior+” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, zm.: poz.1309, poz.1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku 
z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, zm.: poz.1622, 
poz. 1690, poz. 2473, poz. 1818, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Lubicz w zakresie zapewnienia wsparcia Seniorom 
poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz 
prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” z siedzibą w Lubiczu Górnym, ul. Boczna 
4. 

2. Klub „Senior+” w Lubiczu zwany dalej „Klubem” funkcjonuje zgodnie z założeniami Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 
20 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior - WIGOR” na 
lata 2015-2020 (M.P. z 2018r. poz. 228). 

3. Klub jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Uczestnikami Klubu „Senior+” są mieszkańcy Gminy Lubicz  w wieku 60 i więcej lat, nieaktywni 
zawodowo. 

2. Klub przyjmuje uczestników pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. 

§ 3. 1. Klub funkcjonuje w oparciu o  Regulamin Klubu „Senior+”, który ustala zarządzeniem kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. 

2. Klub „Senior+” działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lubiczu. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XVIII/247/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie utworzenia, 
ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 63 ust. 1 Statutu 
Gminy Lubicz. 
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Uzasadnienie

W dniu 30 stycznia 2020r. Rada Gminy Lubicz podjęła Uchwałę nr XVIII/247/20 w sprawie utworzenia,
ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”.
Przedmiotowa uchwała reguluje dwa zagadnienia, o różnym wejściu w życie, a mianowicie kwestię utworzenia
ośrodka wsparcia i kwestię odpłatności za korzystanie ze świadczeń Klubu. Uznana została ona za akt prawa
miejscowego stanowiony przez organ gminy (§ 6), tymczasem uzależnienie wejścia w życie uchwały
zawierającej postanowienia dotyczące utworzenia jednostki organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej od
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 13 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, a w szczególności
art. 13 pkt 2 i pkt 10 tej ustawy. Zgodnie z tą normą prawną, w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się
akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym
statuty województwa, powiatu i gminy (pkt2) oraz inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia
i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne (pkt 10). Ogłoszeniu zatem w wojewódzkim dzienniku
urzędowym podlegają jedynie takie uchwały, które stanowią akty prawa miejscowego lub gdy o ich ogłoszeniu
stanowi przepis szczególny. Uchwała o utworzeniu ośrodka wsparcia nie jest aktem prawa miejscowego
i dlatego istnieje jednak konieczność́ szybkiego wyeliminowania uchwały z obrotu prawnego.

Gmina Lubicz w dniu 26 marca 2018 podpisała Porozumienie Nr 11/2018/K z Wojewodą Kujawsko-
Pomorskim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020, edycja 2018, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+”. Na mocy powyższego
Porozumienia Gmina Lubicz otrzymała dotację w wysokości 150 000 zł przy ogólnej wartości projektu:
228 478, 58 zł. Z dotacji tej dokonano adaptacji i wyposażenia pomieszczeń świetlicy środowiskowej
w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej 4. Porozumieniem tym Gmina Lubicz zobowiązała się do utrzymania
trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia 31 grudnia 2018r. W konsekwencji tego, na
mocy Uchwały Nr VI/64/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji
wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Gmina Lubicz uzyskała dofinansowanie na
„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”, edycja 2019 (na podstawie Porozumienia nr 19/2019/K
z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim). W dniu 7 stycznia 2020 r Gmina Lubicz kolejny raz aplikowała
o dofinansowanie zadania „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, edycja 2020. Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 wymaga utworzenia Klubu
„Senior+” poprzez uchwałę Rady Gminy, stąd uzasadnienie powyższej uchwały.

Mają powyższe na uwadze przedkładam Radzie Gminy Lubicz projekt uchwały z prośbą o podjęcie.

  

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Kazimierz Rybacki 

Id: BDC97ADA-2543-4963-89BB-956299941582. Uchwalony Strona 1




