
                                                                                                 

Uchwała nr XV/138/2019 r. 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 24 października 2019 r. 

 

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku oraz 

włączenia go w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku   
 

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

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.
1
)  w związku z art. 6 pkt 5, art. 15 pkt 6, 

art. 51 ust. 1 i 2, art. 110 ust.1, art. 111 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.
2
) Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:   

 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2020 r. tworzy się ośrodek wsparcia dziennego dla osób starszych 

pn. Dzienny Dom "Senior +" w Sulejówku. 

§  2. Ośrodek wsparcia dziennego, o którym mowa w § 1 włącza się w strukturę Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku. 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                     

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sulejówek 

 

 

Daniel Dąbrowski 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz.1571, 

poz.1696. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690 i poz. 

2245. 



      Uzasadnienie 

                                          do uchwały Rady Miasta Sulejówek  

w sprawie  utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku oraz 

włączenia go w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku. 

 

Jednym z zadań pomocy społecznej wymienionym w art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej jest realizacja zadań wynikających z rozeznanych  potrzeb społecznych.  Taką 

potrzebą wymienianą w przyjętych w ostatnich latach przez Radę Miasta Sulejówek ocenach 

zasobów pomocy społecznej jest konieczność wsparcia osób, które ze względu na wiek, chorobę  

lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki w formie usług opiekuńczych, specjali-

stycznych usług opiekuńczych, gorącego posiłku jaki może świadczyć  ośrodek wsparcia - 

jednostka organizacyjna pomocy społecznej dziennego pobytu.  

Rozwój różnych form opieki dziennej i całodobowej, okresowej i stałej, dostosowanej do zróżnico-

wanych potrzeb niesamodzielnych osób starszych wpisuje się  w obszar trzeci "Sieć usług 

środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych niesamodzielnym osobom starszym" przyjętego 

Uchwałą Rady Ministrów Nr 161 dokumentu "Polityka Społeczna wobec osób starszych 2030. 

BEZPIECZEŃSTWO -UCZESTNICTWO-SOLIDARNOŚĆ"  

    Tym samym zasadne jest utworzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior +" w 

Sulejówku i ze względów organizacyjnych włączenie go w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sulejówku. 
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