
                                                   Statut
                 Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie

                                                   Rozdział I
                                         Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Dzienny Dom Pomocy społecznej w Sochaczewie zwany dalej Domem jest 
jednostką budżetową Gminy Miasto Sochaczew działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142   
  poz.1591 z 2001r z  późn.zm.),

    -  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.nr 249  
       poz.2104 z 2005r)

    -  ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej(Dz.U.Nr 64,poz.593        
       z 2004r z    późn.zm.)

 
  -    innych przepisów prawa,

                                                                           §2.

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest jednostka budżetową Gminy Miasto
Sochaczew,

2. Dom nie posiada osobowości prawnej,
3. Obszarem działalności  DDPS jest Gmina Miasta Sochaczew.
4. Siedziba Domu mieści się w Sochaczewie przy Al.600-lecia 90



                                                        Rozdział II

                        Cele i przedmiot działalności     „Domu” 

                                                                     § 3

                Celem działania Domu jest zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy 
                społecznej osobom potrzebującym pomocy.

                                                           § 4

1. Przedmiotem działalności Domu jest:

          a) zapewnienie emerytom, rencistom lub osobom o zmniejszonej sprawności 
             psychofizycznej pomocy i udziału w  aktywnych formach współżycia w 
             zakresie:

                  - zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych,
                  - organizacji zajęć w ramach terapii zajęciowej
    b) zapewnienie wyżywienia (dwa posiłki plus jeden na wynos)
    c) zapewnienie warunków do aktywnego trybu życia (zaangażowanie  
        pensjonariuszy w drobne prace Domu, rehabilitacja, rozrywki kulturalno  
        oświatowe),
   d)  zapewnienie każdemu pensjonariuszowi pomocy w zakresie załatwiania jego 
        ważnych spraw osobistych,
   e)  ułatwienie nawiązywania kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz 
        osobami spoza Domu,
   f)  zapewnienie pensjonariuszom warunków do spełniania praktyk religijnych  
       zgodnie z ich przekonaniami.

                                                            § 5

          Pensjonariusze przyjmowani są przez Dyrektora Domu na podstawie  
          wypełnionego „wniosku o przyjęcie pensjonariusza”



                                                         Rozdział III

                                   Struktura organizacyjna Domu
 
                                                         § 6

Organizację i strukturę Domu określa Regulamin Pracy opracowany przez Dyrektora 
i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta.

                                                                § 7

1. Zakładem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta
Sochaczewa.

2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Domu 
wykonuje Burmistrz Miasta Sochaczewa.

                                                                 § 8

Dyrektor Domu działa jednoosobowo na podstawie Regulaminu Pracy i niniejszego 
statutu.

                                                                 § 9

Dyrektor Domu reprezentuje go na zewnątrz.  

                                                                 § 10

Dyrektor pełni funkcje pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Domu 
pracowników.

                                                                § 11

Bieżący nadzór nad działalnością statutową Domu sprawuje Burmistrz Miasta 
Sochaczewa.



                                                       Rozdział IV

                                 Zasady gospodarki finansowej

                                                          § 12

Dom posiada odrębny rachunek bankowy.

                                                                 § 13

Dom pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta a pobrane dochody 
odprowadza na rachunek bankowy.

                                                                  § 14

Podstawą działalności finansowej Domu jest roczny plan finansowy obejmujący 
dochody i wydatki.

                                                                  § 15

Plan finansowy , o którym mowa w  § 14 po dostosowaniu do uchwały budżetowej 
podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza i Skarbnika Miasta.

                                                                    § 16

Przy opracowywaniu planu finansowego Dom stosuje zasady obowiązujące jednostki 
budżetowe.
               
                                                                    § 17

Dom przedstawia Burmistrzowi Miasta miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne 
sprawozdania finansowe.

                                                                    § 18

Źródłami dochodów Domu są wpłaty za wyżywienie pensjonariuszy
                                                                        
                                                                   § 19

Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za 
wykonanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.



                                                           Rozdział V
                       
                                          Kontrola wewnętrzna

                                                         § 20

Kontrolę finansową sprawuje Dyrektor Domu

                                                  

                                                            Rozdział VI

                                   Mienie będące w zarządzie Domu

                                                           § 21

Mienie będące w zarządzie Domu jest mieniem komunalnym

                                                       Rozdział VII

                                              Nadzór nad Domem

                                                         § 22

1. Burmistrz Miasta Sochaczewa kontroluje przestrzeganie realizacji procedur
kontroli finansowej.

                                                                 § 23

2. Oceny całokształtu pracy i działalności Domu dokonuje Burmistrz Miasta i 
Rada Miejska.



                                                Rozdział VIII

                                        Przepisy końcowe

                                                           § 24

Za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu czyni się odpowiedzialnym 
Dyrektora Domu.
                                                            
                                                             § 25

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Domu występuje z wnioskiem do 
Burmistrza Miasta o dokonanie zmian w Statucie. Zmiany w statucie dokonywane są 
w trybie jego nadania.

                                                                                      


