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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

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

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą 
Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1 i 2, 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, poz.1622, 
poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce z siedzibą w Hajnówce 
przy ul. 11-go Listopada 22 będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej - dziennym domem pobytu 
w celu wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Hajnówka w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom 
(osobom starszym z niepełnosprawnością i niesamodzielnych, wymagających opieki bądź wsparcia w związku 
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego) 
poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, 
prozdrowotnej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw 
życia codziennego. 

§ 2. 1.  Ośrodek wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce, o którym mowa w § 1 łączy się 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hajnówce. 

2. Ośrodek wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce, o którym mowa w § 1 działa 
w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Wojewodztwa Podlaskiego. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały w w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy

społecznej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce.

Obowiązkiem gminy  wynikającym  z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy  społecznej  jest

prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu

gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. Stosowanie do art. 51 ust. 2 ustawy

o pomocy społecznej ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego

pobytu. Zgodnie z art. 111a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej gmina może połączyć

ośrodek  pomocy  społecznej  z ośrodkiem  wsparcia,  z wyłączeniem  ośrodka  wsparcia  dla  osób

z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku połączenia, ośrodek wsparcia działa w strukturze ośrodka pomocy społecznej.

Włączenie  ośrodka  wsparcia  w  strukturę  ośrodka  pomocy  społecznej  zapewni  realizację

obowiązkowego zadania gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jednocześnie jest

rozwiązaniem ekonomicznym.

Niniejsza  uchwała  ma  na  celu  realizację  opisanego  powyżej  zadania  własnego  Gminy

Miejskiej  Hajnówka,  na  które  Gmina  Miejska  Hajnówka  otrzymała  dofinansowanie  w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Europejski

Fundusz Społeczny. Oś priorytetowa: IX. Rozwój Lokalny: Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna

i  kształtowanie  kapitału  społecznego.  Piorytet  inwestycyjny:  9.6.  Strategia  rozwoju  lokalnego

kierowanego przez spoleczność. Numer naboru: RPPD.09.01.00-IZ. 00-20-070/19. Tytuł projektu:

Rozwoj systemu uslug opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka.

W ramach projektu zostanie  utworzony ośrodek wsparcia,  działający jako Dzienny Dom

Pomocy  z  20  miejscami  dziennego  pobytu.  Nowo  powstały  ośrodek  wsparcia  Dzienny  Dom

Pomocy  będzie  realizował  szeroki  wachlarz  zadań  w zakresie  zapewnienia  wsparcia  osobom

z niepełnosprawnością  i niesamodzielnym  wymagającym  opieki  bądź  wsparcia.  Umożliwi

on   skorzystanie  z oferty  opiekuńczej,  aktywizującej,  edukacyjnej,  kulturalnej,  rekreacyjnej,

prozdrowotnej,  poradnictwa  i wsparcie  w rozwiązywaniu  trudnych  sytuacji  życiowych  oraz

bieżących spraw życia codziennego.

Podjęcie uchwały jest zatem zasadne i konieczne.




