
UCHWAŁA NR XXXV/469/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Lubicz ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior+” 
działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 15 pkt 6, art. 17 ust.2 pkt 3, art. 51 ust.1, 2, 4, art. 111, art.111a ust.1 
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1876, zm.: 2369, Dz.U. 
z 2021r., poz. 794, poz.803) uchwala się, co następuje : 

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Lubicz w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom 
poprzez umożliwienie korzystania z oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej 
oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior+” z siedzibą w Gronowie. 

§ 2. 1. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w § 1 łączy się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Lubiczu. 

2. Ośrodek wsparcia o którym mowa w § 1 działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lubiczu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 4. 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

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do podstawowych zadań
pomocy społecznej należy rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych
potrzeb, w tym m.in. prowadzenie przez gminę i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowanie do nich osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ośrodki wsparcia
są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dziennego pobytu, które mogą przy tym być łączone
z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i wówczas działają one w strukturach gminnego ośrodka pomocy
społecznej. Powołanie Dziennego Domu „ Senior+” ma na celu w szczególności zapewnienie wsparcia
osobom w wieku 60 plus zamieszkałym na terenie Gminy Lubicz, poprzez umożliwienie im korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb
stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach działalności ośrodka wsparcia seniorom zostanie
udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu a także zaktywizowanie
i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Dzienny Dom
„Senior+” będzie działał w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, a jego utworzenie będzie
współfinansowane ze środków pozyskanych przez Gminę Lubicz w ramach programu
wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025.
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