
ZARZĄDZENIE NR.L:l.M.12021 
BU�MISTRZA S�KÓŁKI 

z dma ..... -?,Q'°.t?. .. -. .. 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z usługi w ramach 
pilotażowego programu pt. ,,Sokólska Złota Rączka dla Seniora" 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca I 990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 7 I 3 t.j.) zarządza się, co następuje: 

§ I.

Przyjmuje się Regulamin korzystania z usługi w ramach pilotażowego 
programu pt. ,,Sokólska Złota Rączka dla Seniora", stanowiący załącznik Nr I do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sokółce. 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Sokółki 

Nr A.J:..Ę_/2021 z dnia .3.o,Q�021 r. 

Regulamin korzystania z usługi w ramach pilotażowego programu 

pt. ,,Sokólska Złota Rączka dla Seniora" 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usługi pt. ,,Sokólska

Złota Rączka dla Seniora", zwanej dalej U sługą. 

2. Realizatorem Usługi jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, Zakład

Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Sokółce, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Sokółce oraz Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce. 

3. Koordynatorem usługi jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

4. Z Usługi mogą skorzystać seniorzy będący osobami samotnymi,

niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i chorymi, które ukończyły 75 rok 

życia stale zamieszkujący w Gminie Sokółka, które we własnym zakresie i 

własnym staraniem nie są w stanie wykonać żądanej czynności. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do osób, które nie

spełniają kryteriów ujętych w punkcie 4, Koordynator Usługi może 

samodzielnie zdecydować o objęciu tych osób świadczeniem Usługi. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w wypadku powzięcia

wątpliwości przez Realizatora Usługi co do spełnienia przez osobę kryteriów, 

o których mowa w punkcie 4, może on samodzielnie zdecydować o odmowie

świadczenia Usługi. 

7. Przedmiotem Usługi są drobne, bezpłatne prace naprawcze w lokalu, w

którym senior stale zamieszkuje, które nie są świadczone w ramach innych 

umów, np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją, itd. 

8. Przez Usługi rozumie się:

✓ naprawę/ wymianę/uszczelnienie kranów, wężyków, głowic, 

perlatorów, wylewek, 

✓ naprawę/wymianę spłuczki zewnętrznej,

✓ uszczelnienie drzwi i okien,

✓ montaż/wymianę deski sedesowej,












