
UCHWAŁA NR XLV/318/2017
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior + w Brzezinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875), art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1769 i poz. 38), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, 
poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miasta Brzeziny uchwala co 
następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. tworzy się jednostkę budżetową Dzienny Dom Senior + w Brzezinach.

§ 2. Dziennemu Domowi Senior + w Brzezinach nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Barucki

Id: 00155671-9A96-4B03-A7C1-304862E60837. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XLV/318/2017

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 26 października 2017 r.

Statut Dziennego Domu Senior +

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Dzienny Dom Senior +, zwany dalej „Domem” działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);

4) uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
„Senior- WIGOR ”  na lata 2015-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 341);

5) uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. 
poz. 1254);

6) niniejszego Statutu.

§ 2. 1.  Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Brzeziny, nieposiadającą osobowości 
prawnej i działa jako jednostka budżetowa Miasta Brzeziny.

2. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego, przeznaczonym dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 
powyżej 60 roku życia.

3. Terenem działania Domu jest obszar administracyjny Miasta Brzeziny.

4. Siedziba Domu mieści się w Brzezinach przy ul. Sportowej 1.

5. Dom używa pieczęci zgodnie z nazwą Domu w pełnym brzmieniu „Dzienny Dom Senior + w Brzezinach 
ul. Sportowa 1 95-060 Brzeziny”.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 3. 1.  Dom zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia. 
Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dom może obejmować w szczególności usługi:

1) socjalne, w tym posiłek;

2) edukacyjne;

3) kulturalno-oświatowe;

4) aktywności ruchowej lub kinezyterapii;

5) sportowo- rekreacyjne;

6) aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy;

7) terapii zajęciowej.

2. Do korzystania z usług świadczonych przez Dom uprawnione są osoby, które z różnych przyczyn 
wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i spełniają następujące kryteria:

1) ukończyły 60 rok życia;

2) są nieaktywne zawodowo;

3) są mieszkańcami Miasta Brzeziny.
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3. Pierwszeństwo do korzystania z usług Domu mają osoby wymienione w ust.2, które spełniają jeden 
z niżej wymienionych kryteriów:

1) posiadają niskie dochody;

2) są samotne lub posiadają rodzinę, z którą wspólnie nie zamieszkują;

3) posiadają złe warunki mieszkaniowe;

4) są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

4. Dom funkcjonuje 8 godzin dziennie przez cały rok od poniedziałku do piątku.

5. Zasady odpłatności za pobyt w Domu ustala Rada Miasta Brzeziny w drodze uchwały.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 4. 1.  Domem kieruje Kierownik, którego zatrudniania i zwalnia Burmistrz Miasta Brzeziny.

2. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu.

3. Kierownik zarządza jednoosobowo Domem i reprezentuje go na zewnątrz działając na podstawie 
udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.

4. Kierownik ponosi odpowiedzialność za działalność Domu i realizację zadań statutowych oraz 
gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi oraz jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej 
Domu.

5. W celu realizacji zadań statutowych Domu Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, 
regulaminów i instrukcji.

6. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Miasta Brzeziny za pośrednictwem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

7. Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny, opracowany przez 
Kierownika, a zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Brzeziny.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 5. 1.  Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych 
i ustawy o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy, zgodny z kwotami wynikającymi 
z uchwały budżetowej uchwalonej na dany rok budżetowy przez Radę Miasta Brzeziny.

3. Mienie przekazane Domowi przez Miasto Brzeziny jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się 
postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.

4. Gospodarka środkami publicznymi jest jawna.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 6. 1.  Statut nadaje Rada Miasta Brzeziny.

2. Wszelkie zmiany Statutu wymagają uchwały Rada Miasta Brzeziny.
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