UCHWAŁA NR XIV/142/2019
RADY MIASTA PRZEWORSKA
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie utworzenia Dziennego Domu „ Senior + ” w Przeworsku i nadania statutu
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869z póź.zm.), art. 17 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
Rada Miasta Przeworska
uchwala, co następuje:
§ 1.
Tworzy się Dzienny Dom „ Senior + ” w Przeworsku, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 68.
§ 2.
1. Dzienny Dom „ Senior + ” jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Przeworsk.
2. Terenem działania Dziennego Domu „ Senior + ” jest Gmina Miejska Przeworsk.
§ 3.
Zakres i przedmiot działania Dziennego Domu „ Senior + ” w Przeworsku określa Statut stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Przeworska
Tomasz Majba
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/142/2019
Rady Miasta Przeworska
z dnia 29 października 2019 r.

STATUT
Dziennego Domu „ Senior + ”
w Przeworsku
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Dzienny Dom „ Senior + ” w Przeworsku zwanym dalej Dziennym Domem jest jednostką
organizacyjną Gminy Miejskiej Przeworsk prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
§ 2.
Dzienny Dom prowadzi swoją działalność na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z póź.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 dnia 29 września 1994 r. o rachunkowosci ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 351 z późn. zm.).
4) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 z późn. zm.).
5) Niniejszego statutu.
§ 3.
1. Siedziba Dziennego Domu mieści się w Przeworsku, przy ul. Wiejskiej 68.
2. Terenem działania Dziennego Domu jest obszar administracyjny Gminy Miejskiej
Przeworsk.
3. Dzienny Dom używa pieczęci zgodnie z nazwą Dziennego Domu w pełnym brzmieniu:
„Dzienny Dom „ Senior + ” w Przeworsku, ul. Wiejska 68.
4. Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego ze świadczeń, którego mogą korzystać
osoby w wieku 60 + nieaktywne zawodowo, będące mieszkańcami Gminy Miejskiej
Przeworsk.
II. Cele i zadania
§4
Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom oraz kompensowanie
skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propagowanie modelu
godnego życia w wieku senioralnym w szczególności poprzez:
1) Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych.
2) Ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej.
3) Opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających
funkcjonowanie w społeczeństwie.
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4) Aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku
w codziennym życiu i koordynowanie tych przejawów aktywności w
zależności od kondycji psychologiczno-fizycznej.
5) Organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi Seniorów
poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień.
6) Stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania tkwiących
w uczestnikach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie
na wzrost poczucia własnej wartości oraz utrzymywanie i rozwijanie
sprawności psychofizycznej.
III. Przedmiot działalności
§ 5.
Przedmiotem działalności Dziennego Domu jest aktywizacja społeczna osób nieaktywnych
zawodowo powyżej 60 roku życia, które wymagają częściowej opieki i pomocy, realizowana
poprzez udzielanie wsparcia poza ich miejscem zamieszkania w zakresie:
1) Usług opiekuńczych,
2) Terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej,
3) Usług rehabilitacyjnych,
4) Zapewnienia posiłku,
5) Poradnictwa specjalistycznego,
6) Zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych.
§ 6.
Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu mają osoby, które spełniają
jeden z niżej wymienionych warunków:
1) są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania;
2) posiadają zmniejszoną sprawność psychofizyczną bądź są osobami
niepełnosprawnymi,
3) posiadają złe warunki mieszkaniowe,
4) są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
§7
Dzienny Dom odpowiedzialny jest za realizację zadań wynikających z Wieloletniego
programu „ Senior + ” na lata 2015-2020.
IV. Zasady działania i organizacji
§8
1. Działalnością Dziennego Domu kieruje Kierownik odpowiedzialny za realizację zadań
statutowych i budżetowych, reprezentując go na zewnątrz.
2. Burmistrz Miasta Przeworska nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z kierownikiem
oraz wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.
3. Kierownik Dziennego Domu działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Miasta Przeworska.
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4. Kierownik odpowiada za realizację zadań Dziennego Domu.
5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników
Dziennego Domu.
6. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają
indywidualne zakresy czynności ustalone prze kierownika Dziennego Domu.
7. Kierownik może wydawać regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujące ustrój
wewnętrzny i zasady funkcjonowania Dziennego Domu.
§9
Strukturę organizacyjną Dziennego Domu określa regulamin organizacyjny, który na wniosek
Kierownika Dziennego Domu zatwierdza Burmistrz Miasta Przeworska.
§ 10
Dzienny Dom funkcjonuje przez cały rok w dniach od poniedziałku do piątku przez 8 godzin
dziennie.
§ 11
1. Korzystanie ze świadczeń dziennego Domu jest odpłatne.
2. Zasady odpłatności za świadczenie usług Dziennego Domu określa stosowna uchwała
Rady Miasta w Przeworsku.
V. Zasady gospodarki finansowej
§ 12
1. Dzienny Dom jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej
ustawy, a także ustawy o rachunkowości.
2. Dzienny Dom prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów
i wydatków zwany planem finansowym.
§ 13
Dzienny Dom gospodaruje mieniem mu przekazanym przez Gminę Miejską Przeworsk,
zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
VI. Postanowienia końcowe
§ 14
1. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Burmistrz Miasta Przeworska.
2. Kierownik Dziennego Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego
Statutu.
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§ 15
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta Przeworska
w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia

Przewodniczący
Rady Miasta Przeworska
Tomasz Majba
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