
UCHWAŁA NR XVIII/109/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie wkładu finansowego własnego i odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w formie 
krótkookresowego pobytu dziennego w zastępstwie za opiekunów faktycznych (klub seniora),                                  

w ramach realizacji  projektu pn. „Senior na Plus” na terenie Miasta i Gminy Ożarów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 994 z poźn. zm.), uchwały Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (M.P. 2015 poz. 341 z późn. zm.) Rada Miejski 
w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Gmina Ożarów przystępuje do realizacji projektu „Senior na Plus”

1. Projekt "Senior na Plus” jest realizowany  w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych i zdrowotnych, poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 
(projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020, zwanego dalej „projektem”.

§ 2. 

Gmina Ożarów zapewnia wkład własny do realizacji projektu w wysokości 126 960,00 zł., w podziale na 
lata:

- rok 2020 - 47 610 zł.

- rok 2021 - 63 480 zł.

- rok 2022 - 15 870 zł.

1) wkład własny będzie wniesiony na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań:

a) Zadanie 1. Adaptacja i doposażenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki 
dziennej.

b) Zadanie 2. Indywidualne usługi społeczno-opiekuńczo-pielęgnacyjne. (zatrudnienie opiekunów osób 
niesamodzielnych w Klubach Seniora w Jakubowicach, Ożarowie, Pisarach i Lasocinie; zatrudnienie 
pielęgniarki)

c) Zadanie 3. Grupowe programy edukacyjno-warsztatowe. (realizacje warsztatów plastycznych 
z rękodziełem w Klubie Seniora w Ożarowie, Lasocinie, Jakubowicach, Pisarach; zakup materiałów do 
realizacji warsztatów plastycznych z rękodziełem w Klubie Seniora w Ożarowie, Lasocinie, 
Jakubowicach, Pisarach; realizacja zajęć kulinarnych w Klubie Seniora w Ożarowie, Lasocinie, 
Jakubowicach, Pisarach; zakup materiałów do realizacji zajęć kulinarnych w Klubie Seniora 
w Ożarowie, Lasocinie, Jakubowicach, Pisarach; realizacja zajęć ruchowych w Klubie Seniora 
Ożarowie, Lasocinie, Jakubowicach, Pisarach; realizacja warsztatów ogrodniczych w Klubie Seniora 
w Ożarowie, Lasocinie, Jakubowicach, Pisarach.

d) Zadanie 4. Integracja pokoleniowa.

§ 3. 

Usługi społeczno-opiekuńczo-pielęgnacyjne realizowane w ramach projektu „Senior na Plus” są dla 
uczestników bezpłatne.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.
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§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w 

Ożarowie Halina Dragan
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