Projekt
z dnia ..................................................................
Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Senior+ w Dzierżoniowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
(Dz.U.
z 2016 r.
poz. 446,
poz. 1579 i poz. 1948,
z 2017 r.
poz. 730 i poz. 935),
art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, poz. 753,
poz. 1583, poz. 2174 i poz. 1948) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Dziennemu Domowi Senior+ w Dzierżoniowie, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr LII/324/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie
nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zmieniona Uchwałą Nr
XXVII/175/16 z dnia 31 października 2016 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 czerwca 2017 r.
STATUT DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W DZIERŻONIOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie, zwany w dalszej części „Domem” jest jednostką budżetową,
działającą jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej Miasta Dzierżoniowa.
§ 2. Terenem działania Domu jest Miasto Dzierżoniów.
§ 3. Siedziba Domu mieści się w Dzierżoniowie przy ul. Krasickiego 25.
Rozdział 2.
Zakres działalności
§ 4. Dom jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. Dom realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności
zapewnia opiekę i stwarza odpowiednie warunki do wielogodzinowego przebywania w nim osób znajdujących
się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki,
możliwości i uprawnienia, szczególnie osobom w wieku emerytalnym, ze względu na ich trudną sytuację
życiową, rodzinną, niepełnosprawność.
§ 6. Do usług Domu w szczególności należy:
1) zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania wolnego czasu,
2) zapewnienie uczestnikom udziału w różnych formach zajęć w celu ich aktywizacji,
3) zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, towarzyskich,
4) pomoc w załatwianiu spraw przekraczających możliwości uczestnika,
5) inne świadczenia o charakterze bytowym odpowiadające możliwościom organizacyjnym i finansowym
Domu.
§ 7. W celu realizacji zadań statutowych Dom może prowadzić działalność w formie klubów i świetlic.
§ 8. Dom odpowiedzialny jest za realizację zadań wynikających z Programu Wieloletniego Senior+ na lata
2015 - 2020.
Rozdział 3.
Struktura organizacyjna
§ 9. Na czele Domu stoi Kierownik, który kieruje Domem jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za
całokształt jego pracy.
§ 10. Uprawnienia
Dzierżoniowa.

zwierzchnika

służbowego

w stosunku

do

Kierownika

wykonuje

Burmistrz

§ 11. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.
§ 12. Strukturę organizacyjną i szczegółowe zasady działania Domu określa regulamin organizacyjny
opracowany przez Kierownika jednostki.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 13. Majątek Domu stanowi własność Miasta Dzierżoniowa.
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§ 14. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 15. Dom ma wyodrębniony rachunek bankowy.
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez
Kierownika na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 17. Dom używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby tj. Dzienny Dom
Senior+, ul. Krasickiego 25, 58-200 Dzierżoniów.
§ 18. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania, w drodze uchwały Rady
Miejskiej Dzierżoniowa.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Senior + w Dzierżoniowie
1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały.
Podjęcie uchwały ma na celu przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie
nadania statutu Dziennemu Domowi Senior+ w Dzierżoniowie.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny.
Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, którego prowadzenie należy do zadań
własnych Gminy. Przeznaczony jest dla osób, które ze względu na wiek, chorobę,
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb
życiowych. Uchwałą Nr LIII/324/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 stycznia 2010 r.
Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej został nadany Statut. Taki wymóg wynika z przepisów
ustawy o finansach publicznych na mocy których każda jednostka budżetowa jest zobowiązana do
nadania statutu i działa na jego podstawie. W 2016 r. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w
Dzierżoniowie zaaplikował o środki dofinansowujące bieżącą działalność jednostki w ramach
Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 w oparciu o składaną ofertę
konkursową. W wyniku rozstrzygniętego konkursu jednostka otrzymała dofinansowanie w formie
dotacji. Zgodnie z wytycznymi Programu Senior-WIGOR obecnie istniejące Dzienne Domy
Pobytu mogły ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że po uzyskaniu dofinansowania
rozpoczną działalność jako Dzienne Domy „Senior-WIGOR”. Z uwagi na powyższe, zmiana
nazwy Dziennego Domu Pomocy Społecznej na Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Dzierżoniowie
nastąpiła na mocy Uchwały Nr XXVII/175/16 z dnia 31 października 2016 r. zmieniającej Statut
Domu.
3. Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Z uwagi na zaaplikowanie o środki na działalność Domu w 2017 r. w ramach zmienionego z nazwy
Programu Wieloletniego z "Senior-WIGOR” na „Senior+” na lata 2015-2020 i otrzymaniem
dofinansowania, należy dokonać także zmiany nazwy Domu na Senior+ zgodnie z wytycznymi
Programu. Zmianie więc ulegnie nazwa Dziennego Domu Senior-WIGOR w Dzierżoniowie na
Dzienny Dom „Senior+" w Dzierżoniowie i jednostka będzie zobowiązana do realizacji zadań
wynikających z programu rządowego Senior+.
W związku z tym, że kompetencją Rady jest uchwalenie bądź zmiana statutu jednostki budżetowej,
przedmiotową zmianę statutu może podjąć tylko organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego. Obligatoryjnym elementem zapisów statutowych jest nadanie nazwy jednostce.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu Gminy.
W związku z objęciem Gminy Miejskiej Dzierżoniów dofinansowaniem na realizację Programu
Wieloletniego Senior+, Gmina otrzyma na realizację zadania przez Dzienny Dom Senior+ dotację
w dziale 852, rozdziale 85295 paragrafie 2020 w wysokości 136403,39 zł. Z uwagi na wymóg
wniesienia w realizację Programu wkładu własnego w wysokości minimum 60% Dzienny Dom
zabezpieczył środki w ramach planu finansowego Domu na 2017 r. w wysokości 249519,20 zł
(taką kwotę zaplanowano w kosztorysie projektu). Łączna wysokość środków przeznaczonych na
realizację Programu wyniesie ok. 385.922,59 zł.
5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:
1) Wewnętrzni: Wydział Infrastruktury Społecznej.
2) Zewnętrzni: Wojewoda Dolnośląski, Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie.
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