
Projekt

z dnia  21 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez 
umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej 
także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej z dniem1 
stycznia 2020 r. tworzy się gminną jednostkę organizacyjną Dzienny Dom „Senior+” w Rzekuniu.

§ 2. Terenem działania Dziennego Domu „Senior+” jest Gmina Rzekuń.

§ 3. Zakres i przedmiot działania Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu określa statut stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Żebrowska
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Rzekuń

z dnia....................2019 r.

STATUT Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu

I.  Postanowienia ogólne

§ 1. Dzienny Dom „Senior+” jest jednostką organizacyjną Gminy Rzekuń prowadzoną w formie

jednostki budżetowej.

§ 2. Dzienny Dom „Senior+” prowadzi swoją działalność na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

3) ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);

4) niniejszego statutu.

§ 3. 1.  Siedziba Dziennego Domu „Senior+” mieści się w miejscowości Rzekuń, ul. Kościuszki 44.

2. Obszarem działania Dziennego Domu „Senior+” jest obszar administracyjny Gminy Rzekuń.

3. Dzienny Dom „Senior+” używa pieczęci zgodnie z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem ul. 
Kościuszki 44, 07-411 Rzekuń.

§ 4. Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia dziennego ze świadczeń którego mogą korzystać 
osoby w wieku powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo będące mieszkańcem gminy Rzekuń.

§ 5. 1.  Nadzór nad działalnością Dziennego Domu „Senior+” sprawuje Wójt Gminy Rzekuń.

2. W ramach sprawowania nadzoru Wójt Gminy Rzekuń uprawniony jest do:

1) określania kierunków działania Dziennego Domu „Senior+”;

2) dokonywania oceny pracy kierownika i działalności jednostki;

3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na cele określone 
w niniejszym statucie.

3. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej wykonuje kierownik jednostki oraz inni 
pracownicy zobowiązani do jej wykonywania w ramach swoich funkcji bądź powierzonych im obowiązków 
zgodnie z ustalonym regulaminem kontroli wewnętrznej.

II.  Cele i zadania

§ 6. Celem działalności Dziennego Domu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia uczestnikom oraz 
zminimalizowanie skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności.

§ 7. 1.  Dzienny Dom „Senior+” z siedzibą w Rzekuniu realizuje zadania wynikające z Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

2. Przedmiotem działania Dziennego Domu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia osobom powyżej 60 roku 
życia poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, 
obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

3. Do podstawowych działań Dziennego Domu „Senior+” należy udzielanie pomocy w czynnościach dnia 
codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego, oraz innych usług 
wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów a w szczególności:

1) wspieranie osób po 60 roku życia w zakresie terapii zajęciowej oraz oferty opiekuńczej, aktywizującej, 
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej w tym aktywności ruchowej;

2) zapewnienie jednego posiłku w ciągu dnia;
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3) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi 
w organizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz osób starszych oraz w tworzeniu programów 
wspomagania seniorów;

4) powoływanie i prowadzenie własnych grup senioralnych;

5) wykonywanie innych przedsięwzięć w zakresie wsparcia osób starszych.

§ 8. Dopuszcza się możliwość wykonywania zadań, o których mowa w § 7 stowarzyszeniom i innym 
jednostkom organizacyjnym, których przedmiot działalności jest tożsamy z przedmiotem działalności 
utworzonej jednostki budżetowej.

III.  Zasady działania i organizacji

§ 9. 1.  Działalnością Dziennego Domu „Senior+” kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Wójt Gminy Rzekuń nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z kierownikiem oraz wykonuje wobec niego 
czynności z zakresu prawa pracy.

3. Kierownik Dziennego Domu „Senior+” działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego 
przez Wójta Gminy Rzekuń.

4. Kierownik odpowiada za realizację zadań Dziennego Domu „Senior+”.

5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Dziennego Domu 
„Senior+”.

6. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy 
czynności ustalone przez Kierownika.

7. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników określają przepisy odrębne.

8. Kierownik może wydawać regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujące ustrój wewnętrzny 
i zasady funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

§ 10. 1.  Zakres działania i strukturę organizacyjną Dziennego Domu „Senior+” określa regulamin 
organizacyjny opracowany przez kierownika jednostki i zatwierdzony przez Wójta Gminy Rzekuń.

2. Kryteria udziału osób w zajęciach organizowanych w placówce na wniosek kierownika zatwierdza Wójt 
Gminy Rzekuń.

3. Dzienny Dom „Senior+” funkcjonuje przez cały rok w dniach od poniedziałku do piątku przez 8 godzin 
dziennie.

§ 11. 1.  Korzystanie ze świadczeń w Dziennym Domu „Senior+” może być częściowo odpłatne.

2. Zasady odpłatności za świadczone usługi w Dziennym Domu „Senior+” określi Rada Gminy Rzekuń 
w drodze uchwały.

IV.  Zasady gospodarki finansowej

§ 12. 1.  Dzienny Dom „Senior+” jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad 
określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej 
ustawy, a także ustawy o rachunkowości.

2. Dzienny Dom „Senior+” prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów 
i wydatków zwany planem finansowym.

3. Prowadzenie spraw Dziennego Domu „Senior+” realizowane będzie w ramach wspólnej obsługi 
jednostek prowadzonej przez Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu w zakresie obsługi finansowej.

§ 13. 1.  Mienie przekazane Dziennemu Domowi „Senior+” przez Gminę Rzekuń jest mieniem 
komunalnym do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.

2. Dzienny Dom „Senior+” gospodaruje mieniem mu powierzonym, zapewnia jego ochronę i należyte 
wykorzystanie.

V.  Postanowienia końcowe

§ 14. 1.  Wszelkie zmiany niniejszego statutu następują w drodze uchwały Rady Gminy Rzekuń w trybie 
przewidzianym dla jego uchwalenia.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.
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