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UCHWAŁA NR XXXV/715/14
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian do Uchwały Nr II/32/98 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 listopada
1998 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul.
Norwida
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595,
z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.), art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U
z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późn.zm.), na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:
§ 1. Dokonać zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr II/32/98 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Domu Pomocy Społecznej z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej ul. Norwida, nadając nowe brzmienie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
w Dąbrowie Górniczej, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej
Agnieszka Pasternak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/715/14
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 marca 2014 r.
STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBEM” w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej zwany dalej „Domem” jest
samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Dąbrowa Górnicza działającą w formie jednostki budżetowej,
nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Dom jest jednostką o zasięgu ponadgminnym.
3. Siedziba Domu mieści się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Norwida 1.
§ 2. Dom działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595,
z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn.
zm.),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885,
z późn. zm.),
4. niniejszego Statutu.
§ 3. 1. Dom nosi nazwę: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej ul. Norwida 1.
2. Dom używa pieczęci:
Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
ul. Norwida 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
Rozdział 2.
Cele i zadania
§ 4. 1. Dom jest jednostką pomocy społecznej, stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku obojga płci,
wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących
funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu.
2. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz świadczenie usług bytowych,
opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb jego mieszkańców.
3. Ze świadczeń Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” mogą korzystać osoby na podstawie decyzji
administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza lub inną osobę upoważnioną.
4. Pobyt w Domu jest odpłatny.
5. Zasady kwalifikowania, kierowania oraz wysokość odpłatności za pobyt w Domu regulują przepisy
prawa, w tym zwłaszcza ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
6. Dom zapewnia każdemu mieszkańcowi m.in.:
a. całodobową opiekę wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–3–

Poz. 2007

b. prawo do wolności, intymności, godności, poczucia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem sprawności
fizycznej i psychicznej,
c. nienaruszalność tajemnicy spraw prywatnych oraz tajemnicę korespondencji,
d. niezależność dokonywania wyboru w sprawach dotyczących życia prywatnego, dostępu do usług
zdrowotnych i wspomagających,
e. bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
7. Mieszkańcy Domu mają prawo do organizowania samorządu poprzez Radę Mieszkańców, która może
przedstawiać Dyrektorowi Domu wnioski i opinie w sprawach Domu.
8. Szczegółowy tryb wyboru Rady Mieszkańców oraz jej zadania określa zarządzeniem Dyrektor Domu.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Domu
§ 5. 1. Domem kieruje Dyrektor, który:
a) zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje Dom na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór nad majątkiem Domu,
c) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych przez właściwe gospodarowanie środkami określonymi
w planie dochodów i wydatków Domu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
d) organizuje w sposób właściwy pracę Domu.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.
3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.
4. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta
Dąbrowa Górnicza i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań oraz funkcjonowanie Domu.
5. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń i regulaminów.
6. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora lub upoważniony przez Dyrektora
pracownik. Upoważnienie do zastępowania wymaga formy pisemnej.
§ 6. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Domu określa
regulamin organizacyjny, opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza.
Rozdział 4.
Majątek i finanse
§ 7. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych
w ustawie o finansach publicznych.
2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Dom prowadzi rachunkowość na zasadach przewidzianych ustawą o finansach publicznych i ustawą
o rachunkowości.
4. Podstawą gospodarki finansowej Domu są roczne plany dochodów i wydatków.
§ 8. 1. Majątek Domu jest własnością Gminy Dąbrowa Górnicza i może być wykorzystywany jedynie do
realizacji celów związanych z działalnością statutową.
2. Mieniem Domu przekazanym przez Gminę Dąbrowa Górnicza jest nieruchomość położona w Dąbrowie
Górniczej przy ul. Norwida 1, stanowiąca własność Gminy Dąbrowa Górnicza.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 9. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza przy pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
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§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawne.
§ 11. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

