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ZARZĄDZENIE Nr 300/2018 
Burmistrza Miasta Gorlice 
z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 
 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Gorlickiego Klubu Seniora. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

994 ze zm. ), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam „Regulamin Gorlickiego Klubu Seniora w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2 

 

Wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz 

Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach. 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

     Burmistrz 

Miasta Gorlice 

 

   Rafał Kukla 
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REGULAMIN GORLICKIEGO KLUBU SENIORA 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady działania oraz warunki uczestnictwa w Gorlickim Klubie Seniora, 
zwanym dalej Klubem. 

2. Klub prowadzony jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 i jego działalność 
współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

3. Siedziba Klubu mieści się w budynku przy ulicy 3 Maja 20 w Gorlicach. 
4. Klub nie posiada osobowości prawnej. 
5. Uczestnikami Klubu są osoby niepracujące zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące obszar Gminy 

Miejskiej Gorlice. 
ROZDZIAŁ II 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Klub dysponuje 20 miejscami. 
2. Działalnością Klubu kieruje organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu, zwana dalej 

Organizatorem.  
3. Klub jest czynny 5 dni w tygodniu w godzinach od 10.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy.  
4. Przynależność do Klubu jest dobrowolna.  
5. Zgłoszenie uczestnictwa do Klubu dokonuje się na  Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik 

nr 1 do Regulaminu. 
6. Nabór do Klubu przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.  
7. Uczestnikami klubu mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:  

1) są mieszkańcami miasta Gorlice,  
2) są osobami w wieku powyżej 60 lat, 
3) są osobami niepracującymi. 

8. Pierwszeństwo uczestnictwa w poszczególnych działaniach organizowanych przez Klub mają: 
1) osoby, których dochód za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia formularza  nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą 
lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (+2 punktów), 

2) osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawność lub orzeczeniem równoważnym przy 
czym niepełnosprawność nie może uniemożliwiać aktywnego udziału w zajęciach (+1 punkt) 

3) osoby samotnie zamieszkująca (+1 punkt) 
4) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (+1 
punkt) 

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokona weryfikacji złożonych zgłoszeń pod kątem spełniania 
warunków określonych w pkt. 7 i 8 regulaminu.  

10. W razie większej liczby chętnych na poszczególne działania niż liczba miejsc, którymi dysponuje Klub, o 
uczestnictwie w poszczególnych działaniach Klubu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby spełniające 
kryteria uczestnictwa w poszczególnych działaniach Klubu, które ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc nie zostały zakwalifikowane w pierwszej kolejności, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

11. Istnieje możliwość przyjęcia do poszczególnych działań Klubu większej liczby osób niż ta określona w 
pkt. 1 o ile pozwolą na to warunki lokalowe Klubu. 

12. W działaniach organizowanych poza siedzibą Klubu, będą mogli brać udział  także seniorzy niebędący 
członkami Klubu. 

13. Klub działa w oparciu o miesięczne harmonogramy tworzone przez pracowników oraz członków Klubu. 
14. Uczestnicy Klubu deklarują udział w poszczególnych działaniach określonych w harmonogramie z 

tygodniowym wyprzedzeniem, w celu efektywnego wykorzystania dostępnych miejsc oraz zaspokojenia 
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potrzeb poszczególnych osób. Za prowadzenie listy uczestników odpowiedzialny jest Organizator. 
Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o każdej  planowanej nieobecności. 

15. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w miesięcznych harmonogramach w sytuacji zbyt małej 
liczby osób zainteresowanych poszczególnymi działaniami. 

 

ROZDZIAŁ III 

CELE I ZAŁOŻENIA KLUBU  

1. Celem Klubu jest: 
1) aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, 
2) rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników, 
3) tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu, 
4) organizowanie różnorodnych zajęć aktywizacyjnych, m.in w ramach terapii zajęciowej, zajęć 

rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanych do 
możliwości uczestników, 

5) zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i 
pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach. 

 

ROZDZIAŁ IV 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU  

1. Uczestnicy Klubu mają prawo do: 
1) korzystania ze wszystkich form działalności prowadzonych w Klubie, 
2) rozwijania własnych zainteresowań, 
3) inicjowania nowych przedsięwzięć, 
4) korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania, 

2. Do obowiązków uczestników Klubu należy: 
1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 
2) aktywny udziału w zajęciach Klubu, 
3) przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego w Klubie oraz poza jego siedzibą podczas 

imprez okolicznościowych, wycieczek, spacerów, 
4) branie udziału w pracach przygotowawczych i porządkowych związanych z przygotowaniem 

Klubu do spotkań. 
5) Korzystania z szatni, w tym zmiany obuwia. 

3. Uczestnictwo w Klubie wygasa z chwilą: 
1) złożenie pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Klubie, 
2) śmierci uczestnika, 
3) nieusprawiedliwionej nieobecności, trwającej powyżej 1 miesiąca. 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany w regulaminie Klubu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 
2. W kwestiach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Miasta Gorlice. 
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Nr formularza  .....................................     Załącznik do Regulaminu 
GORLICKIEGO KLUBU SENIORA 

(na podstawie kolejności zgłoszeń)       

 

 

Niniejszym oświadczam , że : 

1. Zapoznałam/Zapoznałem się z treścią Regulaminu GORLICKIEGO KLUBU SENIORA utworzonej w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior +” 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w formie zdjęć z zajęć 
organizowanych przez Klub  

 

 

………………………….…………....                                                                                               ……………………………….. 

       (Miejscowość, data )                                                           (Czytelny podpis) 

 

 

Dane osobowe 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy 

 

Wysokość dochodu za miesiąc poprzedzający 
złożenie formularza 

 

  Tak  Nie 

Posiadam orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne  

  

Jestem Osobą samotnie zamieszkująca     

Jestem Osobą niepracująca     

Korzystam z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebujących 

    

Deklaruje udział w Klubie    Codziennie 

 

 

  Ile razy w tygodniu 

  


