
 
Uchwała Nr 1121/06 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 14 września 2006 r. 

w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Toruniu. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. r 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 127], 
nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 146, poz. 
1203, nr 167, poz. 1759, z 2005 r., nr 172, poz. 1441, z 2006 r. nr 17, poz. 128) oraz art.ŻO0ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005'r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, 
z 2006 r. nr 45, poz. 319) : 

 
Rada Miasta Torunia 

uchwała, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Toruniu w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 476/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie nadania 
statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Toruniu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

         (-) Józef Jaworski 

           Przewodniczący 
                   Rady Miasta Torunia   

 

      

 

 

 



Załącznik 
do uchwały Nr 1121/06 Rady Miasta Torunia 

z dnia 14 września 2006 r. 
STATUT 

Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
w Toruniu 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

  

§ 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu, zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną 
Gminy Miasta Toruń. 

§ 2. 1. Siedzibą Domu jest  Miasto Toruń.  

        2. Obszarem działania Domu jest Gmina Miasta Toruń. 

§ 3. Dom jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym. 

§ 4. Dom dziala na podstawie:  

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami); 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 42, poz. 
1592 ze zmianami); " 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zmianami); 
4) decyzji Wojewody Toruńskiego nr 74/88 z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie utworzenia 

Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu; 
5) uchwały nr 251/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie zmiany 

sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 
Torunia;  

6) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze 
zmianami); 

7) niniejszego statutu; 
8) innych obowiązujących aktów prawnych. 

§ 5. Celem Domu jest zapewnienie dziennego pobytu i uslug opiekuńczych osobom,które ze względu 
na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych. 

§ 6. Do podstawowych zadań Domu należy: 

1) stwarzanie dogodnych warunków do czasowego przebywania w nim osób 
zakwalifikowanych do tej formy pomocy; 

2) zaspokajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i rekreacyjnych: 
3) organizowanie terapii zajęciowej, a także dobrowolnych prac na rzecz Domu 
4) zapewnienie wyżywienia w czasie pobytu podopiecznych w Domu; 
5) udostępnienie urządzeń do utrzymywania higieny osobistej; 
6) zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie 

organizowanych przez Dom zajęć poza Domem; 
7) prowadzenie pracy sanitarno — oświatowej wśród podopiecznych; 



 

8) szerzenie oświaty zdrowolnej; 

9) wspóldziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami 
organizacyjnymi pomocy społecznej, instytucjami, organizacjami społecznymi. Kościołem 
Kalolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 
pracodawcatni oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 7. 1. Decyzje administracyjne kierujące osoby do Domu wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Torunia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, a na jego wniosek z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Torunia inne osoby. 

2. Zasady odpłatności za pobyt w Domu regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz 
przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

Rozdział 2 
Zarządzanie Domem 

§ 8. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Domu. 
2. Obsadzanie stanowiska Kierownika Domu następuje w drodze konkursu. 
3. Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Torunia. 
4. Kierownik Domu kieruje działalnością Domu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Torunia i w tym zakresie samodzielnie podejmuje czynności dotyczące Domu 
oraz ponosi za nie odpowiedzialność. 

5. Szczegółowy zakres czynności Kierownika Domu określa zakres czynności, uprawnień i 
odpowiedzialności ustalony przez Prezydenta Miasta Torunia. 

6. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Domu jest Prezydent Miasta Torunia. 
7. Kierownik kieruje Domem przy pomocy głównego księgowego. 
8. Kierownik Domu dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych w Domu. 
Rozdział 3 

Organizacja wewnętrzna 

§ 9. Dom realizuje zadania poprzez swoje filie oraz samodzielne stanowiska pracy. 

§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania Domu określa Regulamin Organizacyjny 
ustalony przez Kierownika Domu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Torunia. 

Rozdział 4 
Gospodarka finansowa 

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Domu jako gminnej jednostki budżetowej prowadzona jest na 
zasadach określonych przez ustawę o finansach publicznych.  

2. Kierownik Domu odpowiada za gospodarkę finansową Domu. 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

§ 12. Kierownik Domu ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Domu oraz przestrzeganie 
postanowień niniejszego statutu.  

 

 



§ 13. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym do jego nadania. 

§ 14. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 
ustawy o pomocy społecznej, przepisy wykonawcze do tej ustawy, Kodeks pracy oraz inne 
obowiązujące akty prawne. 

§ 15. Statut obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie nadania 
statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Toruniu. 

 

 


