UCHWAŁA NR XXIII.227.2020
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 10 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XIII.133.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019 w sprawie
utworzenia "Klubu Senior +" w Halinowie oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII.133.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
utworzenia „Klubu Senior +” w Halinowie oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności,
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 3 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Klub jako ośrodek wsparcia łączy się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Halinowie.”;.
2. Wykreśla się z Uchwały § 3;
3. § 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 7. Zasady odpłatności za korzystanie ze świadczeń Klubu określa odrębna uchwała Rady Miejskiej
w Halinowie.”.
§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności doszczegółowienia zapisów o połączeniu Klubu Seniora
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, co nie wynikało wprost z zapisów poprzedniej uchwały.
Klub pełni funkcję klubu samopomocy, w rozumieniu art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
Dodatkowo należało zaktualizować zapis dotyczący zasad ponoszenia odpłatności w Klubie – zasady
funkcjonowania placówek Senior + są oparte o przepisy ustawy o pomocy społecznej, w świetle
art. 97 ust. 5 tej ustawy „Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych,
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.”
Klub Senior + jest ośrodkiem wsparcia, dla którego w myśl przepisów ustawy, powinny być ustalone
szczegółowe zasady odpłatności.
Klub utworzony został przy współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Na każdy rok funkcjonowania placówki,
można ubiegać się o dofinansowanie do kosztów utrzymania Klubu. Wartość dofinansowania w roku
2020 wynosiła 40% kosztów funkcjonowania.

