
UCHWAŁA NR XVI/158/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie: wyodrębnienia działającego w ramach struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Wsparcia, przekształcenia go i utworzenia Dziennego Domu "Senior - 

WIGOR" w Swarzędzu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 1515), art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Z dniem 1 grudnia 2015 r. wyodrębnia się Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia - działający w ramach 
struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, przekształca się go i tworzy odrębną jednostkę 
budżetową Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21.

§ 2. 

Terenem działania Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Swarzędzu jest Miasto i Gmina Swarzędz.

§ 3. 

Zakres i przedmiot działania Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Swarzędzu określa statut stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Mienie nowo utworzonej jednostki stanowić będą:

1) zabudowana część nieruchomości o powierzchni 146,71 m2 oznaczona jako działka o numerze 
ewidencyjnym 2164/49 obr. Swarzędz,

2) mienie ruchome będące na wyposażeniu obecnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/158/2015

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 24 listopada 2015 r.

Statut Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Swarzędzu
I Postanowienia ogólne

§ 1. 

Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Swarzędzu, zwany dalej Dziennym Domem jest jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. 

Dzienny Dom prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów prawa, a w szczególności przepisów:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 1515);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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. poz. 341);

5) niniejszego Statutu.

§ 3. 

Siedziba Dziennego Domu mieści się w Swarzędzu, ul. Sienkiewicza 21.

§ 4. 

Obszarem działania Dziennego Domu jest obszar administracyjny Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5. 

Dzienny Dom używa pieczęci zgodnie z nazwą w pełnym brzmieniu "Dzienny Dom "Senior - WIGOR" 
w Swarzędzu.

§ 6. 

Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego, ze świadczeń którego mogą korzystać osoby w wieku 60+ 
nieaktywne zawodowo, będące mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz.

II Cele i zadania

§ 7. 

Dzienny Dom odpowiedzialny jest za realizację zadań wynikających z Programu Wieloletniego "Senior - 
WIGOR" na lata 2015 - 2020.

§ 8. 

Celem działalności Dziennego Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, 
a także zapobieganie dezintegracji społecznej, jak i promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez:

1) aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności,

2) ograniczanie skutków niepełnosprawności,
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3) pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie,

4) utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej,

5) stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji uczestników przy wykorzystywaniu ich wiedzy 
i umiejętności.

§ 9. 

Dzienny Dom realizuje zadania w szczególności w zakresie:

1) zapewnienia aktywności ruchowej lub kinezyterapii,

2) zapewnienia aktywności edukacyjnej,

3) zapewnienia edukacji kulturalnej,

4) zapewnienia aktywności rekreacyjnej i opiekuńczej,

5) zapewnienia poradnictwa specjalistycznego,

6) zapewnienia posiłku.

§ 10. 

Ze świadczeń Dziennego Domu mogą korzystać w szczególności osoby, które spełniają jeden 
z wymienionych warunków:

1) posiadają niskie dochody

2) są samotne lub posiadają rodzinę poza miejscem swojego zamieszkania

3) posiadają złe warunki mieszkaniowe

4) wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

III Zasady działania i organizacji

§ 11. 

1. Działalnością Dziennego Domu kieruje Kierownik odpowiedzialny za realizację zadań statutowych, 
budżetowych oraz reprezentując go na zewnątrz.

2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz jak również 
wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.

3. Kierownik Dziennego Domu działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

4. Kierownik odpowiada za realizację zadań Dziennego Domu.

5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Dziennym Domu.

6. Kierownik może wydawać zarządzenia, regulaminy i inne instrukcje regulujące organizację wewnętrzną 
i zasady funkcjonowania Dziennego Domu.

§ 12. 

Zakres działania i strukturę organizacyjną Dziennego Domu określa kierownik w regulaminie 
organizacyjnym, który zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 13. 

Dzienny Dom funkcjonuje przez cały rok w dniach roboczych od poniedziałku do piątku przez 8 godzin 
dziennie.
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§ 14. 

Zasady korzystania i odpłatności za świadczone w Dziennym Domu usługi ustala Rada Miejska 
w Swarzędzu w drodze uchwały.

IV Zasady gospodarki finansowej

§ 15. 

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.

§ 16. 

1. Mienie przekazane Dziennemu Domowi przez Gminę Swarzędz jest mieniem komunalnym, do którego 
stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.

2. Dzienny Dom gospodaruje mieniem mu powierzonym, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

V Postanowienia końcowe

§ 17. 

1. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przy pomocy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

2. Kierownik Dziennego Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Statutu.

§ 18. 

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu w trybie 
przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie
W związku z przystąpieniem Gminy Swarzędz do Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata
2015 - 2020 istnieje potrzeba wyodrębnienia ze struktur OPS - Miejsko - Gminnego Ośrodka Wsparcia
Domu Dziennego Pobytu i przekształcenia go w samodzielną jednostkę budżetową o nazwie Dzienny Dom
"Senior - WIGOR" w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21. Odrębność umożliwi ubieganie się o środki
finansowe z budżetu państwa na dofinansowanie faktycznego miesięcznego kosztu utrzymania każdego
miejsca w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" do kwoty 200 zł. Wobec powyższego podjęcie Uchwały jest
zasadne.
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