UCHWAŁA NR XLI/397/2018
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r.,
poz. 1875 i 2232, z 2018 r., poz. 130) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Police pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania własnego w zakresie pomocy społecznej.
2. Pomoc, o której mowa w ust 1, jest przeznaczona na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu
ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Police w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Police i Powiatem Polickim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Polic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Witold Król
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
W 2015 roku Powiat Policki przystąpił do realizacji projektu pn. „Stworzenie i wyposażenie Dziennego
Domu Senior-WIGOR w Policach – szansa na godną i pogodną jesień życia”. W wyniku podjętych działań w
budynku położonym w Policach przy ul. Korczaka 17, utworzono ośrodek wsparcia dziennego Dom SeniorWIGOR w Policach.
Zarząd Powiatu w Policach, uwzględniając aktualne uwarunkowania formalno-prawne oraz organizacyjne
mające odniesienie do w/w ośrodka, uznał za zasadne zlecenie realizacji niniejszego zadania publicznego
organizacji pozarządowej. Zadanie jest realizowane przez Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” z siedzibą
w Szczecinie.
Uchwałą Nr 34 z dnia 17 marca 2015 r. Rada Ministrów ustanowiła Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na
lata 2015-2020 (M.P. poz. 341), którego nazwa została zmieniona, uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20
grudnia 2016 r., na Program Wieloletni „Senior+”. W związku z udziałem Powiatu Polickiego w realizacji ww.
programu zarówno w latach 2015-2017, jaki i aktualnie, niezbędnym było dostosowanie nazwy ośrodka
wsparcia do nazwy ustalonej przez Radę Ministrów. Rada Powiatu Polickiego zmieniła nazwę ośrodka wsparcia
Uchwałą Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior+ w Policach.
Realizacja zadania publicznego, jakim jest prowadzenie Dziennego Domu Senior+ ma na celu zapewnienie
wsparcia Seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty
prozdrowotnej obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od stwierdzonych potrzeb. W ramach działalności została
udostępniona Seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także
zaktywizowanie i zaangażowanie Seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.
Ośrodek wsparcia obejmuje mieszkańców Powiatu Polickiego (Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo, Gmina
Nowe Warpno i Gmina Police) powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo.
Działalność Domu polega na realizacji następujących usług: usług opiekuńczych, usług rehabilitacyjnych,
gimnastyki ogólnousprawniającej, usług rekreacyjno-kulturalnych, terapii zajęciowej, pomocy w załatwianiu
różnych spraw osobistych i urzędowych /usługi socjalne/, organizacji imprez okolicznościowych, innych form
aktywizacji uzależnionych od potrzeb i umiejętności podopiecznych, usług aktywizujących społecznie, w tym
wolontariat międzypokoleniowy, treningi pamięci, biblioterapii, kulinoterapii, zajęć tanecznych, wsparcia
psychologicznego, pomocy i wsparcia w zakresie medycznym.
Rekrutacja, kwalifikowanie oraz kierowanie Seniorów do Dziennego Domu Senior+ prowadzone jest przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
W związku z tym, że zdecydowana większość uczestników projektu to mieszkańcy gminy Police, zasadnym
jest udzielenie Powiatowi Polickiemu pomocy finansowej na realizację opisanego powyżej zadania.
Projekt uchwały przygotowany
przez Wydział Organizacyjno-Prawny

Id: B277AAA1-8A81-485E-B472-1191F2523969. Uchwalony

Strona 1

