
UCHWAŁA NR IX/55/2015
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595 z późn. zm.1)), w związku z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2)), Rada Powiatu  uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w brzmieniu załącznika do niniejszej 
Uchwały.

§ 2. Traci moc: uchwała Nr VI/52/99 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. 
w sprawie nadania Statutu  Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz uchwała Nr XLII/231/06 Rady 
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu dla  Domu Pomocy 
Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Dyrektorowi Domu 
Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego

Maria Wiśniewska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 , poz.1646, Dz. U. z 2014 r., 

poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 oraz poz. 1877.
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Załącznik do Uchwały Nr IX/55/2015

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 26 marca 2015 r.

Statut

Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zwany dalej Domem jest jednostką organizacyjną 
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Dom używa nazwy Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

3. Siedzibą Domu jest miejscowość Golub-Dobrzyń.

4. Obszarem działania Domu jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

5. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa.

6. Nadzór nad Domem i jego działalnością sprawuje Starosta Golubsko-Dobrzyński.

§ 2. Dom działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1631 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595),

4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),

5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie  domów pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964),

6. niniejszego Statutu,

7. innych ustaw, stosownych rozporządzeń, a także odpowiednich uchwał i decyzji właściwych organów 
powiatu.

Rozdział 2.
Przedmiot działania Domu

§ 3. 1. Dom jest miejscem stałego pobytu, przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych 
intelektualnie.

2. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze 
i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 
potrzeb mieszkańców.

3. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, 
intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców  oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

4. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących według odrębnych przepisów świadczeń 
zdrowotnych.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 4. 1. Domem kieruje jednoosobowo i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
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2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zgodnie z wymogami określonymi 
w art. 122 ust. 1 o pomocy społecznej, po zasięgnięciu opinii Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Golubiu-Dobrzyniu.

3. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników.

§ 5. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik socjalny.

§ 6. 1. Kierując Domem Dyrektor odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz 
prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.

2. W celu realizacji zadań Domu Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów 
i instrukcji.

§ 7. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez 
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 8. 1. Dom zarządza mieniem stanowiącym własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przekazanym 
w trwały zarząd.

2. Dom jako powiatowa jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi 
dla jednostek budżetowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym 
jednostki budżetowej.

4. Pobyt w Domu jest odpłatny, zasady ustalania i wysokość opłat regulują odrębne przepisy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. Dom podlega wpisowi do prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego rejestru Domów 
Pomocy Społecznej.

§ 10. Zmiany Statutu  następują w formie właściwej dla jego uchwalenia.
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UZASADNIENIE

Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu działa na podstawie Statutu
nadanego Uchwałą XLII/231/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2006 r.
Zmiany w przepisach dotyczących pomocy społecznej oraz nowelizacja dotychczas
obowiązujących przepisów prawa spowodowały konieczność wprowadzenia zmian i nadania
nowego Statutu Domu.
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