
Załącznik do uchwały
Nr XXVI/448/2005

Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 stycznia 2005r.

STATUT
Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Rozdział l - Postanowienia ogólne

§ 1.

Dzienny  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Kaliszu,  zwany  dalej  „DDPS”  działa  
w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr64, poz. 593  
z późn. zm.),

2. ustawy z  dnia  26  listopada  1998r.  o  finansach  publicznych (Dz.U.  z  2003r. 
Nr15, poz.148 z późn.zm.),

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

4. innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
5. niniejszego statutu.

§ 2.

1. DDPS jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza, jednostką pomocy społecznej 
dziennego pobytu, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Obszarem działania DDPS jest miasto Kalisz.
3. Siedziba DDPS znajduje się w Kaliszu.

§ 3.

DDPS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II - Cel, zakres usług i zasady odpłatności

§ 4.

Celem DDPS jest zapewnienie dziennego pobytu i podstawowych usług opiekuńczych 
osobom,  które  ze  względu  na  wiek,  chorobę  lub  niepełnosprawność  wymagają 
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.



§ 5.

1. Do podstawowego zakresu usług świadczonych w DDPS należy:

- terapia zajęciowa,
- podstawowe usługi opiekuńcze,
- rehabilitacja lecznicza i profilaktyczna w miarę posiadanych możliwości,
- działalność kulturalna,
- rekreacja,
-  obiady,
- praca socjalna.

2. Zakres usług określony w ust. 1 może być rozszerzony o śniadania.

§ 6.

1. DDPS świadczy usługi, o których mowa w § 5 na podstawie skierowania wydanego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.

2. Za  pobyt  w DDPS osoby korzystające  ponoszą  odpłatność  określoną  w  decyzji 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.

3. Zasady  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  DDPS  dla  osób  kierowanych  przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu określa Rada Miejska Kalisza.

§ 7.

1. Z  usług  DDPS  mogą  również  korzystać  odpłatnie  osoby  nie  posiadające 
skierowania.

2. Odpłatność dla osób, o których mowa w ust. 1 za usługi DDPS określa Prezydent 
Miasta Kalisza.

Rozdział III - Zarządzanie i organizacja

§ 8.

1. DDPS kieruje kierownik zatrudniony i zwalniany przez Prezydenta Miasta Kalisza.
2. Kierownik działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta  Miasta  Kalisza  i  ponosi  odpowiedzialność  za  całokształt 
funkcjonowania DDPS.

3. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik.



§ 9.

1. Strukturę  organizacyjną  DDPS  określa  regulamin  organizacyjny  ustalony  przez 
kierownika i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kalisza.

2. Prawa  i  obowiązki  osób korzystających z  DDPS określa  regulamin  porządkowy 
ustalony przez kierownika i wprowadzony jego zarzadzeniem.

Rozdział IV - Mienie i gospodarka finansowa

§ 10.

Mienie DDPS jest własnością Miasta Kalisza i może być wykorzystywane jedynie do 
realizacji celów związanych z działalnością statutową.

§ 11.

DDPS  prowadzi  gospodarkę  finansową  według  zasad  określonych  dla  jednostek 
budżetowych.

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§ 12.

Bezpośredni  nadzór  nad  DDPS  sprawuje  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w Kaliszu.

§ 13.

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.




