
Projekt

z dnia  6 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu stanowiącego załącznik do uchwały 
nr XVII/104/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” 

w Rzekuniu

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 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały nr XVII/104/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia 
Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu  - Statut Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu w § 12 ust. 3 w ten 
sposób, że otrzymuje on brzmienie:

– prowadzenie spraw Dziennego Domu “Senior+” w Rzekuniu realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rzekuniu w zakresie obsługi finansowej na podstawie pisemnego dokumentu powierzenia 
obowiązku przez Kierownika Dziennego Domu “Senior+” w Rzekuniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie 1 marca 2020 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Żebrowska
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Uzasadnienie

Zmiana ust.3 w § 12 statutu Dziennego Domu “Senior+” w Rzekuniu stanowiącego załącznik do
uchwały nr XVII/104/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu “Senior+”
w Rzekuniu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 13815 z dn.2 grudnia 2019 r.) podyktowana jest
przystąpieniem Gminy Rzekuń do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. “Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących gminę Rzekuń”. Realizatorem
projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu. Wsparcie przewidziane w projekcie obejmuje
uczestników/podopiecznych Dziennego Domu “Senior+” w Rzekuniu oraz doposażenie tej placówki i inne,
dodatkowe działania. Wspólna obsługa finansowa obu jednostek organizacyjnych w sposób optymalny
usprawniłaby realizację projektu od strony finansowo - księgowej.
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