
UCHWAŁA NR LXVII/537/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu "Senior+" na terenie Miasta Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. 
z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna, na wniosek Burmistrza Miasta 
Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Kościerzyna popierając działania w kierunku zapewnienia wsparcia seniorom na terenie 
miasta podejmuje inicjatywę utworzenia i funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu "Senior+" w Kościerzynie, 
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Senior+" 
na lata 2015-2020 i powołuje do życia Dzienny Dom Pobytu "Senior+".

§ 2. Dzienny Dom Pobytu mieści się będzie przy ul. 8 Marca 41.

§ 3. Środki finansowe na działanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” zostaną zabezpieczone w budżecie 
miasta Kościerzyna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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Uzasadnienie

Działania zmierzające w kierunku utworzenia dziennego domu „Senior+” wpisują się w politykę
wynikającą z Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kościerzyna na lata 2014-2020
przyjętej uchwałą Nr NR LIX/449/14 Rady Miasta Kościerzyna w dniu 29 stycznia 2014r. Były one
również niejednokrotnie omawiane i wnioskowane przez Radę Seniorów Miasta Kościerzyna kadencji
2014-2018.

Celem podjętej uchwały jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania
z oferty na rzecz ich społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej m. in. usługi
w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej,
w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Celem placówki jest tworzenie warunków i możliwości dla aktywnego starzenia się seniorów w zdrowiu
oraz prowadzenia przez seniorów samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy
pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Utworzenie Dziennego Domu Pobytu jest uzasadnione względami
społecznymi oraz artykułowanymi potrzebami seniorów z terenu miasta.

Placówka mieścić się będzie w wyremontowanych ze środków dotacji - przyznanej przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz własnych miasta, pomieszczeniach budynku przy ul. 8 Marca 41.
Przeznaczona będzie dla minimum 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia.

Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Burmistrz Miasta Kościerzyna przy pomocy
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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