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Uchwała Nr XXXII/233/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 19 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów „Klubu 
Senior+” w miejscowości Lubienia, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 

2021-2025, edycja w 2021 r. 

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 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się zgodę na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów "Klubu Senior+” 
w miejscowości Lubienia, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, 
edycja w 2021 r. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków programu wieloletniego „Senior+” w wysokości do 80% 
wartości zadania, przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 200 tys. zł. 

§ 2.  

Realizacja zadania oraz funkcjonowanie „Klubu Senior+” w gminie Popielów, będzie odbywała się 
zgodnie z wytycznymi określonymi w Uchwale Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (t.j. M.P. z 2021 poz. 10). 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych
w gminie Popielów. "Klub Senior+„ zapewnieni odpowiednią jakość usług odpowiadających potrzebom
osób starszych.

Utworzenie „Klubu Senior+’ w Lubieni poprawi sytuację osób starszych na terenie gminy Popielów
poprzez uaktywnienie społeczne uczestników, umożliwienie samodzielnego funkcjonowania
w społeczności osobom, które nie mają możliwości samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek
oraz schorzenia, a wymagają wsparcia i włączenia w życie lokalnej społeczności.

Działania realizowane w ramach „Klubu Senior+” pozwolą ograniczyć wykluczenie społeczne osób
starszych i poprawią ich funkcjonowanie w społeczeństwie.
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