
 
 

UCHWAŁA NR XV/114/20 
RADY GMINY JARCZÓW 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i zasad uczestnictwa seniorów 
w zajęciach oferowanych przez Klub "Senior+" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6,  art. 18 ust. 2 pkt 15, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala : 

§ 1. Ustala się zasady uczestnictwa seniorów   w zajęciach oferowanych przez Klub "Senior+" stanowiące  
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jarczów 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jarczów 

 
 

Michał Patron 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 lipca 2020 r.

Poz. 3701



 

Załącznik 

do uchwały nr XV/114/20 

Rady Gminy Jarczów 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

 

 

Zasady uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez Klub "Senior+" 

 

1. Siedziba Klubu "Senior+" mieści się w Jarczowie przy ul. 3 Maja 24. 

2. Klub "Senior+" dysponuje 30 miejscami. 

3. Uczestnikami Klubu "Senior+" mogą być osoby samodzielne w zakresie podstawowych czynności 

samoobsługowych, nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami gminy Jarczów. 

4. Uczestnictwo w zajęciach Klubu "Senior+" jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. Rekrutację uczestników do Klubu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie. 

6. O kwalifikacji kandydatów do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Osoby, które zostały zakwalifikowane do Klubu, a nie zostały przyjęte z uwagi na brak  wolnych 

miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

8. Uczestnicy Klubu "Senior+" zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych 

oraz innych niezbędnych oświadczeń i zaświadczeń określonych w Regulaminie Klubu, 

a w szczególności: 

a) Deklaracji uczestnictwa w Klubie "Senior+" prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jarczowie. 

b) Formularza zgłoszeniowego dotyczącego zakwalifikowania do udziału w zajęciach Klubu "Senior+" 

prowadzonym przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie. 

c) oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), 

sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących. 

9. Uczestnicy Klubu "Senior+" pisemnie potwierdzają swoją obecność w Klubie Seniora na liście 

obecności. 

10. Klub "Senior+" będzie czynny trzy  razy w tygodniu po 4 godziny. 

11. Klub funkcjonuje na podstawie Regulaminu Klubu "Senior+", w którym zawarte są cele, 

organizacja, zasady uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników oraz zgodnie ze sporządzonym 

planem zajęć. 

12. Uczestnicy Klubu zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu 

"Senior+" i przestrzegania jego postanowień. 

13. Bieżącą działalnością oraz dokumentacją Klubu zajmuje się opiekun Klubu "Senior+". 
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