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Sochaczew  2016 r. 



 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie zwany dalej „Domem” jest jednostką 

organizacyjną Gminy Miasto Sochaczew. 

 

§2 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzi swoja działalność na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.2016.446 j.t. z późn.zm.), 

2) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 j.t.), 

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn.zm.), 

4) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t. z późn.zm.), 

5) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz.U.2016.239  j.t. z późn.zm.), 

6) Przepisów wykonawczych do wymienionych w pkt 1-5 ustaw, 

7) Uchwał Rady Miasta Sochaczew i zarządzeń Burmistrza Miasta Sochaczew, 

8) Niniejszego statutu, 

9) Innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek budżetowych. 

 

§3 

Siedzibą Domu jest nieruchomość będąca własnością Gminy Miasto Sochaczew, 

w  Sochaczewie przy Al. 600-lecia 90. 

 

§4 

1. Obszarem działania Domu jest Miasto Sochaczew. 

2. Dom jest Domem dziennego pobytu posiadającym 80 miejsc. 

3. Przedmiotem działalności Domu jest wykonywanie zadań własnych i zleconych  

z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie dziennej pomocy osobom w podeszłym wieku 

i niepełnosprawnym, które wymagają częściowej opieki i pomocy oraz zaspokajanie ich niezbędnych 

potrzeb życiowych w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie  

w życiu społecznym. 

4. Do Domu przyjmowani są mieszkańcy miasta Sochaczewa na podstawie decyzji 

administracyjnych wydawanych z upoważnienia Burmistrza Miasta przez Dyrektora Miejskiego 



Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie. 

5. Decyzja określa zakres usług, odpłatność za wyżywienie i okres przyznanej pomocy. 

6. Pobyt w Domu jest nieodpłatny. 

7. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń Domu mają osoby, które korzystają ze świadczeń 

pomocy społecznej. 

8. Zasady ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług Domu określa Rada Miejska  

w Sochaczewie. 

                 

Rozdział II 

Cele i zadania Domu oraz sposób ich realizacji 

                                                         

§5 

 Celem głównym działalności Domu jest: 

1) wsparcie osób wymagających częściowej opieki i pomocy w sposób pozwalający  

na samodzielną egzystencję i uczestnictwo w życiu społecznym w miejscu zamieszkania, 

2) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb indywidualnych i społecznych prowadzących 

do godnego przeżywania wieku podeszłego. 

 

§6 

 Dom realizuje zadania w szczególności poprzez udzielanie świadczeń podczas całodziennego 

pobytu w zakresie: 

1) zapewnienia godnych warunków do wielogodzinnego przebywania w Domu osobom   

zakwalifikowanym do tej formy  pomocy poprzez udostępnienie odpowiednio wyposażonych  

i utrzymanych w czystości pomieszczeń do wspólnego przebywania, pomieszczenia klubowego, 

stołówki, sali terapii, szatni, toalety, 

2) zapewnienia wyżywienia na miejscu i na wynos dla osób korzystających z pomocy usługowej,  

3) zapewnienia warunków do zaspokajania potrzeb towarzyskich, rekreacyjne - kulturalnych 

poprzez organizowaną działalność na terenie Domu, uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych 

przez inne podmioty, współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz stwarzania 

możliwości realizacji potrzeb religijnych, 

4) wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez rozmowy wspierające, 

organizowanie pomocy z odpowiednich instytucji, poradnictwo specjalistyczne, 

5) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej, 

aktywizacja umysłowa i fizyczna poprzez organizowanie wykładów, prelekcji, gier towarzyskich, 



zabaw i muzykoterapii,  

6) usług rehabilitacyjnych poprzez udostępnianie sprzętów do podstawowej rehabilitacji 

fizycznej, gimnastyki, treningów i rozgrywek sportowych, 

7) integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań 

wielopokoleniowych, angażowanie młodzieżowego  wolontariatu i propagowanie idei samopomocy, 

8) przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji seniorów poprzez organizowanie spotkań     

integracyjnych, prezentację osiągnięć i zwalczanie negatywnych stereotypów, 

9) promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez prelekcje, wykłady, organizowane 

akcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 

10) likwidowanie barier w dostępie do informacji poprzez pomoc w obsłudze komputera, dostęp 

do internetu, nieodpłatny dostęp do lokalnej prasy. 

            

§7 

Przy realizacji zadań wymienionych w §6 Dom współpracuje z innymi instytucjami  

i organizacjami społecznymi.      

 

§8 

W ramach porozumienia z podmiotami prowadzącymi i finansującymi stołówkę dla najbardziej 

potrzebujących Dom przygotowuje i dostarcza posiłki do stołówki zgodnie z porozumieniem. 

 

 

Rozdział III 

Mienie  Dziennego Domu Pomocy Społecznej 

 

§9 

Mienie będące w zarządzie Domu jest mieniem komunalnym. Dom realizując swoje zadania 

gospodaruje powierzonym mieniem z zachowaniem szczególnej staranności, wykorzystując  

je zgodnie z przeznaczeniem, zapewniając jego należytą ochronę. 

 

 

Rozdział IV 

Zarządzanie i Organizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej 

 

§10 

1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, wobec którego czynności z zakresu  



prawa pracy wykonuje Burmistrz Miasta Sochaczew. 

2. Dyrektor kieruje Domem jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa i ponosi 

odpowiedzialność za działalność Domu. 

3.    Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich sprawach dotyczących Domu  

oraz w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Sochaczew. 

4. W celu realizacji zadań Dyrektor wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje. 

5. Wobec pracowników Domu Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy. 

6. Podczas nieobecności Dyrektora, zastępstwo sprawuje osoba pełniąca funkcję Głównego 

Księgowego. 

 

§11 

Strukturę Domu oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny 

opracowany przez Dyrektora i uzgodniony z  Burmistrzem Miasta Sochaczew. 

 

§12 

Prawa i obowiązki osób korzystających z Domu określa Regulamin Porządkowy ustalony  

przez Dyrektora i wprowadzony jego zarządzeniem. 

 

 

Rozdział V 

Gospodarka finansowa 

                                                                     

§13 

Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych  

dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie tej ustawy. 

 

§14 

Dom pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza 

na rachunek dochodów budżetu Miasta. 

 

§15 

Podstawą  gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków  

zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Sochaczew, w oparciu o uchwalony budżet Gminy Miasto 

Sochaczew.                                                                  



§16 

Dom posiada odrębny rachunek bankowy. 

 

                                                                        

                                                                      Rozdział VI 

                                                                 Nadzór i kontrola 

 

§17 

1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczew. 

2.    Kontrolę wewnętrzną i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu sprawuje Dyrektor, 

a w zakresie gospodarki finansowej  –  osoba pełniąca funkcję Głównego Księgowego. 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§18 

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§19 

1. Dom używa pieczęci podłużnej z nazwą w brzmieniu : 

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

96-500 SOCHACZEW 

Al.600-lecia 90 tel. (0-46) 863-50-48 

NIP 837-10-11-367 REGON 000945953 

2.    Dom przy znakowaniu spraw używa symbolu „DDPS”. 

 

§20 

Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie następują w drodze uchwały Rady Miejskiej  

w Sochaczewie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

 

 


