
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą "Klub Senior + w Świebodzicach" i połączenia 
go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 111, art. 111 
a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) 
Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych gminy 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 +  w Świebodzicach" z siedzibą 
w Świebodzicach, przy ul. Osiedle WSK 1. 

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

2. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w § 1 działa w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świebodzicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia .................... 2021 r. 

Utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior + w Świebodzicach” jest odpowiedzią na 
potrzeby mieszkańców w zakresie zwiększenia dostępności dla osób w wieku powyżej 60 roku życia 
do oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej. 
Działania prowadzone w placówce będą zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych 
predyspozycji uczestników. Głównym celem jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób 
starszych poprzez zapewnienie im infrastruktury w tym zakresie. 

Utworzenie ośrodka wsparcia, o którym mowa wyżej następuje na skutek przystąpienia Gminy 
Świebodzice do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021. 

Zgodnie z art. 15 pkt 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
pomoc społeczna polega w szczególności na rozwijaniu nowych form pomocy społecznej 
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, natomiast 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. 

Gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, ośrodek ten działa 
wówczas w strukturze odpowiednio ośrodka pomocy społecznej. 

Utworzenie placówki oraz jej funkcjonowanie w kolejnych latach będzie współfinansowane 
z budżetu Gminy Świebodzice oraz ze środków zewnętrznych pozyskiwanych przez gminę. 

Mając na względzie fakt, iż „Klub Senior + w Świebodzicach” z siedzibą przy ul. Osiedle Sudeckie 
10 działa w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach przyjęcie 
analogicznego rozwiązania w przypadku utworzenia kolejnej placówki tego typu jest zasadne. 
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