
UCHWAŁA NR XXVII/206/21 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie utworzenia na terenie gminy Nowe Ostrowy ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą „Klub 
Senior+” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51 ust. 4 oraz art. 111a 
ust. 2 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, 
2369) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych gminy Nowe Ostrowy w zakresie zapewnienia wsparcia 
seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej 
oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia dziennego pod nazwą Klub Senior + z siedzibą 
w Ostrowach - Cukrowni 11.  

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

§ 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach wydaje zarządzenia 
dotyczące działalności ośrodka. 

§ 4. Uczestnikami Klubu SENIOR+ są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Nowe Ostrowy w wieku 
60 plus, nieaktywni zawodowo. 

§ 5. Uczestnictwo w zajęciach Klubu SENIOR + jest nieodpłatne. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
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Jacek Olesiński 

Id: 0EB1D610-FF51-4146-AA58-01C088963D51. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

W celu wykonywania zadań własnych Gminy Nowe Ostrowy w zakresie zapewnienia wsparcia
seniorom zamieszkującym na terenie gminy poprzez umożliwienie korzystania z oferty aktywizacyjnej,
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia dziennego pod
nazwą Klub Senior + z siedzibą w Ostrowach - Cukrowni 11 .

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
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