UCHWAŁA NR XXIX/616/2017
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przyjąć Statut Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie w brzmieniu jak w załączniku
doniniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/350/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 maja 2000 roku
w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/616/2017
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Statut Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną
Gminy Mikołów.
§ 2. Dom prowadzi swoją działalność na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
4. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
5. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
6. przepisów wykonawczych do wymienionych w pkt 1-5 ustaw,
7. niniejszego Statutu,
8. innych aktów prawnych.
§ 3. Siedziba Domu mieści się w Mikołowie.
§ 4. Obszarem działania Domu jest Gmina Mikołów.
Rozdział 2.
Przedmiot działalności
§ 5. Przedmiotem działalności Domu, jako jednostki zapewniającej dzienny pobyt, jest
realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na:
1. wsparciu osób wymagających częściowej pomocy i opieki, w sposób umożliwiający im
samodzielne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym,
2. tworzeniu warunków do zaspokajania indywidualnych potrzeb i rozwoju własnego oraz
poprawy jakości życia,
3. zapewnieniu godnych warunków do przebywania w Domu osobom uprawnionym do tej formy
pomocy, poprzez udostępnienie odpowiednio wyposażonych i utrzymanych pomieszczeń do
wspólnego przebywania,
4. zapewnieniu posiłku na miejscu i/lub na wynos,
5. zapewnieniu warunków do zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjno-kulturalnych oraz
prozdrowotnych,
6. wsparciu i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych,
7. terapii zajęciowej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej, aktywizacji umysłowej
i fizycznej przez organizowanie zajęć, wykładów, pogadanek, terapii usprawniającej, gier, imprez
towarzyskich, muzykoterapii, hortiterapii i innych,
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8. przeciwdziałaniu marginalizacji
organizowaniu spotkań integracyjnych,

i izolacji

osób

w wieku

poprodukcyjnym

poprzez

9. promowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia.
§ 6. Przy realizacji zadań wymienionych w §5 Dom może współpracować z innymi instytucjami,
organizacjami społecznymi i samorządowymi.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Domu
§ 7. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, wobec którego czynności z zakresu
prawa pracy wykonuje Burmistrz Mikołowa.
§ 8. Kierownik kieruje Domem zgodnie z przepisami prawa i ponosi odpowiedzialność za
działalność Domu.
§ 9. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Mikołowa.
§ 10. W celu realizacji zadań Kierownik wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje.
§ 11. Wobec pracowników Domu, Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
§ 12. Podczas nieobecności Kierownika, zastępstwo sprawuje osoba upoważniona przez
Kierownika odrębnym pełnomocnictwem.
§ 13. Strukturę Domu oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny
opracowany przez Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza Mikołowa.
§ 14. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Mikołowa.
§ 15. Obsługę finansowo-księgową, administracyjną, organizacyjną i prawną związaną
z działalnością Domu prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie powołane Uchwałą
Nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 16. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych
dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy.
§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków.
§ 18. Dom posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 19. Dom realizując swe zadania gospodaruje mieniem powierzonym z zachowaniem szczególnej
staranności, wykorzystując je zgodnie z przeznaczeniem, zapewniając jego należytą ochronę.
Mieniem Domu są ruchome środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne potrzebne do
realizacji jego zadań statutowych.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 20. Wszelkie zmiany w niniejszym
przewidzianym dla jego uchwalenia.
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