
 

 

UCHWAŁA NR XLV/700/17 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Klubu „Senior+” w Obornikach oraz trybu kwalifikowania 

do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub „Senior+” w Obornikach 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 

art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje: 

§ 1. Siedzibą Klubu „Senior+” w Obornikach jest miasto Oborniki. Klub prowadzi działalność pod 

adresem: Oborniki, ul. Kościelna 2. 

§ 2. Klub „Senior+” w Obornikach funkcjonuje w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. 

§ 3. 1. Do uczestnictwa w zajęciach organizowanych według programu zajęć Klubu „Senior+” 

w Obornikach upoważnione są osoby legitymujące się Obornicką Kartą Seniora. 

2. W ramach programu zajęć Klubu „Senior+” w Obornikach przewiduje się następujące formy 

aktywności: kulturalne, rekreacyjne, warsztaty/szkolenia, spotkania integracyjne, fizjoterapeutyczne. 

§ 4. Pobyt uczestników w Klubie „Senior+” w Obornikach, funkcjonującym w strukturze Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Obornikach, jest nieodpłatny. 

§ 5. Szczegółowe zasady kwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub 

„Senior+” w Obornikach, ustalone w oparciu o zapisy Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 

(MP z 2016 r. poz. 1254), określi Regulamin Klubu „Senior+” w Obornikach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik. 

§ 7. Uchyla się Uchwałę nr XXXVIII/575/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 maja 2017 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Obornikach. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

(-) Paweł Drewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 365
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