
  

UCHWAŁA NR XII/109/20 

RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE 

z dnia 6 marca 2020 r. 

w sprawie utworzenia Klubu Senior+ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506
1)

) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51. ust. 4 i art. 97 ust. 5  ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.
2)

) Rada Miejska 

w Czyżewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W ramach projektu pn. „Klub Seniora” tworzy się ośrodek wsparcia dziennego pod nazwą „Klub 

Senior +”, w miejscowości Rosochate Kościelne. 

§ 2. 1. „Klub Senior +” na terenie gminy Czyżew funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu 

Wieloletniego „Senior +”na lata 2015-2020 stanowiącego załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 

20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior WIGOR”  

na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254). 

2. „Klub Senior +” jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3. 1. Uczestnikami „Klubu Senior +” są mieszkańcy gminy Czyżew w wieku 60 i więcej lat, nieaktywni 

zawodowo. 

2. Klub przyjmuje uczestników pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. 

§ 4.  „Klub Senior +” funkcjonuje w oparciu o regulamin klubu, który ustala Burmistrz Czyżewa 

stosownym zarządzeniem. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Witold Sienicki 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2019 r. poz. 16622, 1690, 1818, 

2245 i 2473. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 marca 2020 r.

Poz. 1523
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