
 

UCHWAŁA NR VIII .…. - / 2019   

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia  ….  czerwca 2019 r.  

 

w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 

2019 – 2025” 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 19 pkt 16 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) Rada 

Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się do realizacji „Program Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 

2019 – 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego Uchwałą NR XXVI-264/2016 w dniu 17 listopada 2016 r., 

przyjęła do realizacji dokument Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Powiatu Wołomińskiego do roku 2025 zwany dalej „Strategią 2025”. 

Z przytoczonej Strategii 2025 wynika, że jest wiele problemów społecznych na terenie 

powiatu, dla których należałoby określić i przyjąć ukierunkowane działania określane mianem 

polityki sektorowej. Wśród najpilniejszych potrzeb do zdiagnozowania, uporządkowania         

i ukierunkowania działań znalazły się sektory: zatrudnienia; funkcjonowania rodzin; zdrowia; 

sytuacji dzieci i młodzieży; starości; ubóstwa, biedy i niedostatku; demografii. Jeden              

z wymienionych sektorów zawiera się obszarze kwestii społecznej i jest szeroko rozumiana 

kwestia Starości. W przytoczonym dokumencie zostały określone cele strategiczne dla 

powiatu. Jeden z celów strategicznych został sformułowany jako Organizacja wsparcia dla 

osób starszych… w różnych formach. Wśród działań jakie należy podjąć dla realizacji tego 

celu jest Opracowanie Powiatowego Programu Polityki Senioralnej. Przyjmowany przez 

Radę Powiatu dokument jest realizacją tego celu.   

Treść dokumentu uzgodniono z merytorycznymi wydziałami Starostwa Powiatowego oraz 

niektórymi jednostkami organizacyjnymi, następnie został skierowany do szerszych 

konsultacji społecznych. Cenne jest to, że projekt dokumentu został skierowany do środowisk 

senioralnych, które  reprezentowały gminne Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku 

oraz seniorzy uczestniczący w działalności wielu Klubów Seniora oraz niezależnych 

organizacji senioralnych. 

W realizacji celu strategicznego powinno się realizować wskazane cele operacyjne, które 

oczywiście mogą być z upływem czasu modyfikowane. Wszystkie jednak powinny być 

rozpisane na szczegółowe podprogramy, których realizacja będzie wymagała monitoringu       

i okresowego dokonywania ich ewaluacji.  

 

 


