Uchwała Nr VII/….…./2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 3, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku
z art.11 ust.2, art.12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Nadaje się statut Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
2. Uchyla się uchwałę nr XLVII/567/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca
2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach wraz ze
zmianami wynikającymi z uchwały nr XXIV/322/2008 z dnia 16 października 2008 r. oraz
uchwały nr LI/540/2010 z dnia 23 września 2010 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr VII/……/2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 maja 2011r

STATUT
Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach

Dział I
Postanowienia ogólne
§1
Dom Pomocy Społecznej im.PapieŜa Jana Pawła II w Gorzycach, zwany dalej „Domem"
działa na podstawie obowiązującego prawa w szczególności w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie,
3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego i przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie,
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
5) innych przepisów dotyczących działalności jednostek organizacyjnych samorządu
terytorialnego,
6) niniejszego Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego.
§2
1. Dom jest samodzielną, budŜetową jednostką organizacyjną Powiatu Wodzisławskiego,
nieposiadającą osobowości prawnej.
2. Dom jest jednostką pomocy społecznej stałego pobytu o zasięgu ponadlokalnym.
Przeznaczony jest dla 218 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie.
3. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności i wpis do rejestru wojewody.

Dział II
Nazwa i siedziba jednostki budŜetowej
§3
1. Dom działa pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej im. PapieŜa Jana Pawła II”.
2. Siedzibą Domu jest obiekt znajdujący się w miejscowości Gorzyce przy ul.Bogumińskiej
22.
3. Dom uŜywa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz
korespondencji nazwy „Dom Pomocy Społecznej im.PapieŜa Jana Pawła II, 44-350
Gorzyce, ul. Bogumińska 22".

Dział III
Przedmiot działalności
§4
1. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze,
wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych „mieszkańcami Domu”.
2. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem
ich
niezbędnych potrzeb bytowych pokrywa Dom.
3. Dom umoŜliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń
zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
4. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
5. Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania
ogłoszonego przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego na dany rok.
6. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt w Domu regulują odrębne
przepisy.
7. Dom moŜe tworzyć miejsca okresowego pobytu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
8. W miarę potrzeb i moŜliwości Dom moŜe świadczyć usługi na rzecz środowiska lokalnego.
9. Dom moŜe być placówką dydaktyczno-szkoleniową.

Dział IV
Organizacja i zarządzanie Domem
§5
1. Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego funkcjonowanie.
2. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, po zasięgnięciu opinii
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Dyrektor Domu zatrudnia: z-cę dyrektora ds. opiekuńczo-socjalno-terapeutycznych,
głównego księgowego i pozostałych pracowników, na podstawie odrębnych przepisów.
4. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:
1) z-cy dyrektora ds. opiekuńczo-socjalno-terapeutycznych;
2) głównego księgowego;
3) kierowników działów, kierownika kuchni oraz st.administratorów zespołów.
5. W czasie nieobecności dyrektora, zastępuje go z-ca dyrektora ds. opiekuńczo-socjalno
-terapeutycznych. W czasie nieobecności obu w/w osób, dyrektora zastępuje główny
księgowy.
6. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy.
7. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Domu określa
Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.
Dział V
Postanowienia końcowe
§6
Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr VII/….… /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.) nakłada na jednostki budŜetowe obowiązek posiadania statutu.
Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach posiada statut nadany uchwalą nr XLVII/567/2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. z póź.zm.
W związku z wejściem w Ŝycie nowych przepisów prawnych, w tym likwidujących z dniem
31.12.2010r. w jednostkach budŜetowych wydzielone rachunki dochodów własnych zasadne
jest nadanie naszej jednostce nowego statutu.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gorzycach
/-/ mgr Ryszard Nawrocki

