
UCHWAŁA NR V/30/19
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot.  
utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Tymieniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018r., poz. 994; poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2014 r 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508; poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529),Rada Gminy 
w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zmienia się § 2. ust. 1 Uchwały Rady Gminy w Będzinie nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. 
utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 2. ust. 1 Dzienny Dom „Senior+” jest jednostką organizacyjną Gminy Będzino.”.

2. Wykreśla się § 2 ust. 2 uchwały, o której mowa w ustępie poprzedzającym.

§ 2. 

W załączniku do uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1, stanowiącym Statut Dziennego Domu „Senior+” 
w Tymieniu wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale I Przepisy ogólne:

- zmienia się § 1 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 1. Dzienny Dom Senior+ w Tymieniu zwany dalej Dziennym Domem jest jednostką organizacyjną 
Gminy Będzino, którego prowadzenie może zostać przekazane w formie zadania zleconego Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej lub organizacjom pozarządowym, których cele statutowe są zbieżne 
z profilem działania Dziennego Domu Senior+”,

- zmienia się § 2. w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:    a. w pkt. 1: Ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) wykreśleniu ulega ust. 2,  b. 
w pkt 3: Ustawy z dnia 12 marca 2014 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

- wykreśla się § 3 ust. 2.

2) W rozdziale IV Organizacja i zarządzenie:

- wykreśla się § 9 ust. 1 - 4

3) Wykreśla się całą treść rozdziału V Gospodarka finansowa, a §13 przenosi się do cz. VI Przepisy końcowe

§ 3. 

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Dziennego Domu „Senior+” w Tymieniu w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Pozostałe postanowienia Uchwały Rady Gminy w Będzinie nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. 
utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu pozostają bez zmian.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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Załącznik do uchwały Nr V/30/19

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 7 lutego 2019 r.

STATUT
Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu

I. Przepisy ogólne

§ 1. 

Dzienny Dom Senior+ w Tymieniu zwany dalej Dziennym Domem jest jednostką organizacyjną Gminy 
Będzino, którego prowadzenie może zostać przekazane w formie zadania zleconego Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej lub organizacjom pozarządowym, których cele statutowe są zbieżne z profilem działania 
Dziennego Domu Senior+.

§ 2. 

Dzienny Dom prowadzi swoją działalność na podstawie:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.)

2) Ustawy z dnia 12 marca 2014 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

3) 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), Uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 
20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-Wigor” na 
lata 2015-2020 (MP. z 2016 r. poz. 1254)

5) Niniejszego statutu.

§ 3. 

1. Siedziba Dziennego Domu mieści się w Tymieniu pod nr 49, 76-035 Tymień.

2. Dzienny Dom używa pieczęci zawierającej jego nazwę i siedzibę.

§ 4. 

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

II. Cele i zadania

§ 5. 

1. Celem działalności Dziennego Domu jest zapewnienie wsparcia osobom starszym w łagodzeniu skutków 
samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a także

propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym.

2. Do podstawowych zadań Dziennego Domu należy:

1) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,

2) ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej,

3) zapewnienie opieki i pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie 
w społeczeństwie,

4) aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu i koordynowanie 
aktywności w zależności od kondycji psychofizycznej.
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5) tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych,

6) wzmacnianie poczucia własnej wartości osób starszych,

7) utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizyczne osób starszych..

III. Przedmiot działalności

§ 6. 

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.

§ 7. 

Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ustala Rada Gminy Będzino w drodze odrębnej uchwały.

§ 8. 

Dzienny Dom odpowiedzialny jest za realizację zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior +” na 
lata 2015-2020.

IV. Organizacja i zarządzanie

§ 9. 

Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Wójt Gminy Będzino.

§ 10. 

Zasady funkcjonowania i szczegółowy zakres działania Dziennego Domu określa Regulamin Organizacyjny 
przyjęty w formie zarządzeniem Wójta Gminy Będzino.

V. Przepisy końcowe

§ 13. 

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

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

§ 15. 

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Gminy Będzino w trybie 
przewidzianym dla jego uchwalenia.
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