
UCHWAŁA Nr 3^/.2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu 
Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior+” 
w Szczutowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz 
§ 64 ust. 1 pkt 2 i § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą 
Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2019r. poz. 499) uchwala się co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior+” w Szczutowie brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  Członek

3) Andrzej Cześnik -  Członek

4) Sławomir Krystek -  Członek

5) Kamil Różański -  Członek id r >'



PROJEKT

UCHWAŁA Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia ......................  2019 r.»

zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu 
Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior+” 
w Szczutowie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku 
z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 97.XV.2015 Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2015 roku 
w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Szczutowie (Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 9182) zmienionej Uchwałą Nr 230.XXXVIII.2017 Rady Powiatu 
w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia 
jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu 
„Senior-Wigor” w Szczutowie wprowadza się następującą zmianę:
1) w załączniku do uchwały w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przy Domu funkcjonuje Dział Wsparcia Dziennego -  Dzienny Dom „Senior+” 
zwany dalej Działem Wsparcia Dziennego, przeznaczony dla 28 osób w wieku 60+ 
z terenu Powiatu Sierpeckiego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY N r..........................

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia.........................2019 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu 
Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior+” w Szczutowie.

Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program 
Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu 
terytorialnego (wcześnie Program „Senior-WIGOR”). Powiat Sierpecki od początku 
uczestniczy w realizacji tego Programu. Celem strategicznym Programu jest 
zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez 
powstanie ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc 
w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu.
Dzienny Dom „Senior+” przy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Szczutowie funkcjonuje od 1 stycznia 2016 roku.
Założono wówczas , iż dwadzieścia osób zaspokoi oczekiwania chętnych -  seniorów 
60+, nieaktywnych zawodowo mieszkających w Powiecie Sierpeckim.
Z każdym rokiem zainteresowanie Programem „Senior+” jest coraz większe, co 
świadczy o rosnących potrzebach osób starszych w zakresie podtrzymywania 
kontaktów i więzi z innymi ludźmi.
W roku 2018 wydano 32 decyzje dla uczestników, a na rok 2020 zadeklarowało swój 
udział 28 osób. Zwiększenie miejsc dla powyższej liczby uczestników nie wpłynie na 
pogorszenie świadczonych usług, które proponowane są przez Dom o wyższych 
standardach lokalowych w stosunku do wymagań Programu „Seniort-”.
Forma dziennego pobytu „Senior +” zapewnia osobom starszym pomoc 
w czynnościach dnia codziennego. Podstawowy zakres usług świadczonych przez 
Dzienny Dom „Senior +” w Szczutowie obejmuje w szczególności usługi: 
usługi socjalne (w tym zapewnienie posiłku, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne), 
edukacyjne (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, komputerowe), a także zajęcia: 
kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne), 
aktywności ruchowej (takie jak taniec przy muzyce, nordic walking, spacery), 
aktywizujące społecznie (np. organizacja Dni Seniora, współpraca z przedszkolami 
i szkołami) czy terapii zajęciowej (muzykoterapia, treningi umysłu itp.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego 
w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, natomiast statut nadaje 
organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego, a więc Rada Powiatu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


