
UCHWAŁA NR XX/269/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 12 marca 2020 r. 

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, edycja 2020 r. 

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 2019r. 
poz. 506, zm.: poz.1309, poz.1696, poz.1815, poz.1571) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” złożony 
w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-
2020, edycja w 2020 r. Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

§ 2. Wysokość wkładu własnego Gminy Lubicz w realizację projektu wynosi 54 000,00 zł. 

§ 3. Całkowita wartość projektu wynosi 90 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z Programu Wieloletniego 
„Senior+” to kwota 36 000,00 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

W dniu 7 stycznia 2020r. Gmina Lubicz złożyła ofertę na dofinansowanie projektu pod nazwą: Zapewnienie
funkcjonowania Klubu „Senior+”, w odpowiedzi na konkurs ofert ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2020.

W konsekwencji tego zdarzenia w dniu 3 marca 2020r. na stronie internetowej www.mpips.gov.pl
opublikowana została lista projektów przyjętych do realizacji, w tym projekt Gminy Lubicz.

Projekt zakłada kontynuację działalności Klubu „Senior+” na terenie Gminy Lubicz w siedzibie przy ul.
Bocznej 4 w Lubiczu Górnym, specjalnie w tym celu wyremontowanej oraz wyposażonej z dotacji otrzymanej
w 2018 r. w ramach Modułu I - Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont)
i wyposażenie placówki oraz w części ze środków własnych Gminy Lubicz.

Celem przewodnim projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom z Gminy Lubicz poprzez możliwość
skorzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi
w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od
potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Podjęcie niniejszej uchwały jest warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku do realizacji i podpisania
umowy o dofinansowanie. Wkład własny w kwocie 54 000,00 zł został już zabezpieczony w planie
finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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