Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/295/2018
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 13 września 2018 roku

Statut Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1. Dzienny Dom „Senior+” w Latowicach, zwany dalej Dziennym Domem jest jednostką
organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, działającą w formie jednostki budżetowej.
§2. Siedzibą i obszarem działania Dziennego Domu jest Gmina Sieroszewice.
§3. Dzienny Dom działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności przepisów:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508
z późn. zm.);
4) uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 (M.P. poz. 1254);
5) niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Przedmiot działalności
§4.1. Dzienny Dom zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku
powyżej 60 roku życia. Dzienny Dom realizuje zadania w szczególności w zakresie:
1) usług opiekuńczych;
2) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji
psychofizycznej;
3) usług rehabilitacyjnych;
4) zapewnienia posiłku;
5) poradnictwa specjalistycznego;
6) zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych – kulturalnych.
2. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu mają osoby, które spełniają
jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiadają niskie dochody;
2) są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania;
3) posiadają złe warunki mieszkaniowe;
4) są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
3. Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ustala Rada Gminy Sieroszewice
w drodze odrębnej uchwały.
§5.1 Dzienny Dom odpowiedzialny jest za realizację zadań wynikających z Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
2. Dzienny Dom odpowiedzialny jest za realizację programów na rzecz osób
niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieroszewice.
§6. Dzienny Dom na zasadzie partnerstwa współpracuje z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§7.1. Dziennym Domem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik zatrudniany
i zwalniany przez Wójta Gminy Sieroszewice.
2. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta
Gminy Sieroszewice.
3. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Dziennego Domu.
4. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Dziennego
Domu.
§8. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Wójt Gminy Sieroszewice.
§9. Zasady funkcjonowania i szczegółowy zakres działania Dziennego Domu określa
Regulamin Organizacyjny nadawany przez Wójta Gminy Sieroszewice.
Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa
§10. Majątek Dziennego Domu może być wykorzystywany jedynie do realizacji zdań
statutowych.
§11. Dzienny Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy
Sieroszewice.
§12. Podstawą gospodarki finansowej Dziennego Domu jest plan dochodów i wydatków
stanowiący cześć uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§13. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
§14. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

