
UCHWAŁA NR IX/127/2019 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA  

z dnia 30 maja 2019r.  

 

 

 

w sprawie przyjęcia Programu Pomocy „ZŁOTA RĄCZKA” 

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miejska 

Leszna uchwala, co następuje:   

 

§ 1. Przyjmuje się lokalny Program Pomocy pn. „Złota Rączka” dla Seniorów zamieszkałych 

na terenie miasta Leszna, którzy ze względu na sytuację socjalno-bytową lub zdrowotną takiej 

pomocy oczekują, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Środki pieniężne przeznaczone na realizację Programu, o którym mowa w § 1                                                                     

zabezpieczone będą corocznie w budżecie miasta.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej Leszna 

 

Tomasz Malepszy 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Naprawa zepsutej klamki, zamka, przymocowanie karniszy czy lustra – to zadania, 

które mogą być kłopotliwe dla osób starszych. Trzeba nie tylko mieć odpowiednie narzędzia  

i umiejętności, ale też siłę do takich prac. Często pozostaje tylko zatrudnienie „złotej rączki”, 

ale nie każdego na to stać. Osoby po 65 roku życia, chore, samotne, dysponujące niskimi 

dochodami, mogą z tym mieć naprawdę duży problem. 

Miasto Leszno właśnie takim mieszkańcom chce pomóc, dlatego proponuje się 

wprowadzenie programu pn. „Złota Rączka”.  Pomoc polega na świadczeniu drobnych, 

bezpłatnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniora. Katalog proponowanych 

usług obejmuje czynności nie wymagające posiadania specjalistycznych uprawnień. Niemniej 

wykonanie wymienionych świadczeń seniorom mogą sprawić wiele trudności.  

Kryteria przyznania pomocy wprowadzają wymóg posiadania ukończonego 65 roku 

życia oraz określonej sytuacji majątkowej tj. dochodu nie przekraczającego określonego w 

tabeli kryterium dochodowego. Tryb zgłaszania chętnych do udziału w programie oraz 

zgłoszenie usterek zostały tak przygotowane, żeby zapewnić seniorom bezpieczeństwo.  W celu 

płynnej realizacji programu zostanie stworzony katalog osób objętych programem, którzy w 

ciągu roku kalendarzowego będą mogli czterokrotnie bezpłatnie skorzystać z usług „Złotej 

Rączki.”  

Realizacja programu uzależniona zostanie od środków finansowych corocznie 

zabezpieczanych w budżecie miasta.    

 

 

 

 

 

 

 


