
UCHWAŁA  Nr X/110/19 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1507 ze zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 

XXVII/207/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gnojnie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) §2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1. W ramach Ośrodka działają jako ośrodki wsparcia: 

1) Dzienny Dom SENIOR+, z którego mogą korzystać osoby w wieku 60 +, nieaktywne zawodowo, będące 

mieszkańcami Gminy Gnojno; 

2) Klub SENIOR+ (w formie klubu samopomocy), z którego mogą korzystać osoby w wieku 60+, 

nieaktywne zawodowo, niesamodzielne i zamieszkujące na terenie Gminy Gnojno. 

2. Dzienny Dom SENIOR+ i Klub SENIOR+ mają swoją siedzibę w Janowicach Poduszowskich 3.”; 

2) po Rozdziale 3 zatytułowanym „Cel i zadania Dziennego Domu Senior+” dodaje się Rozdział 3a zatytułowany 

„Cel i zadania Klubu SENIOR+” w następującym brzmieniu: 

„Rozdział 9a 

Cel i zadania Klubu SENIOR+ 

§ 13a.1. Celem nadrzędnym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób 

starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów. 

2. Podstawowym zadaniem Klubu jest zapewnienie wsparcia Seniorom oraz kompensowanie skutków 

samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propagowanie modelu aktywnego i godnego 

życia w wieku senioralnym. 

3. Przedmiotem działania jest zwiększenie wydolności i zapobieganie pogłębiania się niesamodzielności 

osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Gnojno poprzez realizowanie zadań 

w zakresie rozwoju aktywności edukacyjnej, kulturalnej, ruchowej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w 

szczególności poprzez: 

1) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji; 

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności fizycznej oraz upowszechnianie zdrowego trybu życia; 

3) opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie 

w społeczeństwie; 

4) aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku mającego na celu poprawę, jakości 

życia i koordynowanie działań w tym zakresie z uwzględnieniem kondycji psychofizycznej Seniorów; 

5) organizowanie programów działań mających na celu wielopłaszczyznowy rozwój Seniorów poprzez 

popularyzację interesujących zagadnień, rozwijanie zainteresowań; 

6) stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystywania tkwiącego w uczestnikach 

potencjału wiedzy i umiejętności, świadomości, która korzystnie wpływa na wzrost poczucia własnej 

wartości oraz utrzymanie dobrej sprawności psychofizycznej; 

Id: 4095F870-300E-4266-9A8C-2765B2A017A6. Podpisany Strona 1 z 3



7) motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększania udziału w życiu 

społecznym. 

§ 13b.1. Klub jest czynny od wtorku do piątku w wymiarze 4 godzin dziennie, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

2. Klub realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: 

1) prowadzenie zajęć uaktywniających uczestników Klubu, w tym prowadzenie zajęć manualnych, 

muzyczno-ruchowych, czytanie opowiadań, dyskusja, rozmowy indywidualne; 

2) realizację indywidualnych planów wsparcia uczestników Klubu; 

3) organizowanie imprez kulturalnych, wycieczek, spotkań okolicznościowych; 

4) organizowanie aktywnego czasu wolnego dla uczestników, wspieranie integracji rówieśniczej 

i międzypokoleniowej; 

5) podejmowanie działań w zakresie zwiększania aktywności klubowiczów, wzmacnianie wśród 

uczestników poczucia przynależności do społeczności lokalnej. 

3. Realizując swoje zadania Klub współpracuje m.in. z Urzędem Gminy w Gminie, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, placówkami służby zdrowia, Policją, Gminną Biblioteką Publiczną w Gnojnie.”; 

3) w §16 w ust. 1 w pkt 6 znak kropki zmienia się na średnik; 

4) w §16 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) Klub SENIOR+.”; 

5) w §16 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Organizację i zasady działania Klubu SENIOR+ określa regulamin, który na wniosek Kierownika 

Ośrodka zatwierdza Wójt Gminy Gnojno.”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gnojnie. 

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

Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 30 grudnia 2019 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  

Id: 4095F870-300E-4266-9A8C-2765B2A017A6. Podpisany Strona 2 z 3



UZASADNIENIE 

Utworzenie Klubu SENIOR+ jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na usługi społeczne zgłaszane przez 

mieszkańców Gminy Gnojno i umożliwi bardziej efektywną realizację zadań gminy w tym zakresie polityki 

senioralnej. 

Klub SENIOR+ będzie ośrodkiem wsparcia w rozumieniu art. 51 ustawy o pomocy społecznej, 

działającym w formie klubu samopomocy w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie. 

W związku z powyższym zachodzi konieczności dostosowania obecnego statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gnojnie poprzez włączenie zapisów regulujących funkcjonowanie tworzonego ośrodka 

wsparcia. 
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