
           projekt 
 

UCHWAŁA NR       /     /2019 
    RADY GMINY MICHAŁOWICE 
    z dnia ………………2019 roku 
 
w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ 
 
Na podstawie 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.) oraz art.17 ust.2 pkt 3, art.111, art. 111a ust. 1 pkt 1              
i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze 
zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Tworzy się ośrodek wsparcia dla osób starszych pod nazwą „Dzienny Dom Senior+”                       
z siedzibą w Komorowie przy ul. Ceglanej 2 d 
 

§ 2. 
Ośrodek wsparcia, o którym mowa w § 1 działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Gminy Michałowice. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

Do projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ 
 
Przedkładany projekt uchwały ma na celu dostosowanie stanu faktycznego do wytycznych, 
dotyczących zasad funkcjonowania placówek Senior+ w ramach programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020 przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pismem z 
dnia 27 listopada 2019 roku. 
Zgodnie z przekazanym stanowiskiem samorządy, po uzyskaniu dotacji w ramach programu 
powinny powołać do życia między innymi uchwałę o utworzeniu Dziennego Domu Senior+. 
Gmina Michałowice w 2018 roku pozyskała dotację na utworzenie Dziennego Domu Senior+ 
a w roku 2019 na jej funkcjonowanie. Placówka rozpoczęła swoje istnienie 1 stycznia 2019 r 
w ramach struktur GOPS w oparciu o statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 
Michałowice przyjęty w grudniu 2018 roku w oparciu o art.110 ust.1 ustawy o pomocy 
społecznej, który stanowi, że  „Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki 
organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.” 
Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanowiskiem Wojewody Mazowieckiego placówki 
Senior + tworzone w ramach programu są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej 
dziennego pobytu - ośrodkami wsparcia, które gmina może połączyć z ośrodkiem pomocy 
społecznej na mocy art.111a ustawy o pomocy społecznej. Zachodzi zatem uzasadniona 
konieczność podjęcia działań w celu uzupełnienia dokumentacji prowadzonego Dziennego 
Domu Senior+ w Komorowie o właściwy dokument tj. uchwałę Rady Gminy potwierdzający 
fakt utworzenia placówki oraz prowadzenia jej na podstawie art.111a w ramach struktur 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjęcie projektu uchwały jest niezbędne do 
prawidłowego wykorzystania dotychczas udzielonych Gminie Michałowice dotacji na 
utworzenie i funkcjonowanie DDS+ w Komorowie w ramach Wieloletniego „Senior+” na lata 
2015-2020, jak również do ubiegania się o dotację na funkcjonowanie w roku 2020. Projekt 
uchwały jest zgodny ze stanem faktycznym trwającym od 1 stycznia 2019 roku i jest oparty 
na oczekiwanej przez organ dotujący podstawie prawnej.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


