
UCHWAŁA NR XXV/136/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Golinie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 713), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:  

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. tworzy się ośrodek wsparcia o zasięgu gminnym pod nazwą Dzienny Dom 
Senior+ w Golinie z siedzibą w Golinie przy Placu Kazimierza Wielkiego 8. 

§ 2. Dzienny Dom Senior+ w  Golinie jest jednostką budżetową Gminy Golina. 

§ 3. Terenem działania Dziennego Domu Senior+ w Golinie jest Gmina Golina.  

§ 4. Zakres i przedmiot działania Dziennego Domu Senior+ w Golinie określa statut, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Wojciech Wojdyński 
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Statut Dziennego Domu "Senior+" w Golinie 

przy Placu Kazimierza Wielkiego 8 

 

Rozdział I.  
Postanowienia ogólne 

 §1. Dzienny Dom Senior+ w Golinie, zwany w dalszej części „Dziennym Domem”, jest 

jednostką organizacyjną Gminy Golina prowadzoną w formie jednostki budżetowej.  

 §2. Dzienny Dom prowadzi swoją działalność na podstawie:  

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713);  

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);  

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);  

4) uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 341 ze zm.);  

5) niniejszego Statutu. 

 §3. Siedziba Dziennego Domu mieści się w Golinie przy Placu Kazimierza Wielkiego 8.  

 §4. Dzienny Dom działa na terenie Gminy Golina.  

 §5. Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego, ze świadczeń którego korzystać mogą 

osoby w wieku 60 +, nieaktywne zawodowo, będące mieszkańcami Gminy Golina. 

 
Rozdział II. 

Przedmiot działalności 
 §6. Przedmiotem działalności Dziennego Domu jest zapewnienie wsparcia, poprawa jakości 

życia i aktywizacja społeczna osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ poprzez zapewnienie usług 

dostosowanych do potrzeb seniorów, w szczególności:  

1) usług socjalnych, w tym posiłku;  

2) usług edukacyjnych i kulturalno-oświatowych w celu stymulacji intelektualnej oraz profilaktyki 

prozdrowotnej;  

3) zapewnienie aktywności ruchowej, fizjoterapii oraz usług sportowo-rekreacyjnych;  

4) terapii zajęciowej w tym kulinarnej, plastycznej, rękodzieła itp. grupowej i indywidualnej dla 

podtrzymania kondycji psychofizycznej;  

5) wspieranie działalności grup hobbystycznych: karcianych, czytelniczych itp.;  

6) stworzenie możliwości nabywanie nowych umiejętności, rozwoju zainteresowań poprzez 

organizacje kursów, spotkań, warsztatów;  

7) integracja wielopokoleniowa;  

8) promocja aktywności seniorów;  

9) motywowanie do aktywności społecznej, udziału w akcjach, spotkaniach na terenie miasta;  

10) poradnictwo specjalistyczne;  

11) zagospodarowanie czasu wolnego.  

 §7. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu mają osoby, które spełniają 

jeden z niżej wymienionych warunków:  

1) są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania;  

2) posiadają zmniejszoną sprawność psychofizyczną bądź są osobami niepełnosprawnymi;  

3) posiadają złe warunki mieszkaniowe;  

4) są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.  
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 §8. Dzienny Dom realizuje zadania wynikające z Wieloletniego Programu „Senior +” na lata 

2015-2020.  

Rozdział III. 

Zasady działania i organizacji 

 §9. 1. Działalnością Dziennego Domu kieruje Kierownik Dziennego Domu, zwany w dalszej 

części „Kierownikiem”.  

2. Burmistrz Goliny nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem oraz wykonuje wobec 

niego czynności z zakresu prawa pracy.  

3. Kierownik działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Goliny.  

4. Kierownik odpowiada za realizację zadań Dziennego Domu oraz reprezentuje Dzienny Dom na 

zewnątrz.  

5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Dziennego Domu.  

6. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy 

czynności ustalone przez Kierownika .  

7. Kierownik może wydawać regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujące ustrój wewnętrzny  

i zasady funkcjonowania Dziennego Domu.  

 §10. Zakres działania i strukturę organizacyjną Dziennego Domu określa regulamin 

organizacyjny. 

 §11. Nadzór na działalnością Dziennego Domu sprawuje Burmistrz Goliny. 

 §12. Dzienny Dom funkcjonuje przez cały rok w dniach od poniedziałku do piątku przez  

8 godzin dziennie.  

Rozdział IV. 

Zasady gospodarki finansowej 

 §13. 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.  

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

wykorzystanie.  
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UZASADNIENIE

Celem podjętej uchwały jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im
korzystania z oferty na rzecz ich społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej
m. in. usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Celem placówki jest tworzenie warunków i możliwości dla aktywnego starzenia się seniorów
w zdrowiu oraz prowadzenia przez seniorów samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego
życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

Utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior+ jest uzasadnione względami społecznymi oraz
artykułowanymi potrzebami seniorów z terenu gminy. Placówka mieścić się będzie
w wyremontowanych pomieszczeniach budynku przy Placu Kazimierza Wielkiego 8. Przeznaczona
będzie dla 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu
Senior+ sprawuje Burmistrz Goliny.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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