
                        

Uchwała Nr  LV/734/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie

    z dnia  29 czerwca 2006 r. 

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworznie.

  Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 
pkt 2, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać Statut  Domowi Pomocy Społecznej w Jaworznie w brzmieniu określonym jak w załączniku 
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XI/178/99 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 1999 r. w  sprawie 
nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworznie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący    
                          Rady   Miejskiej 

                                                                                        
                                                                                                                       Janusz  CIOŁCZYK
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Załącznik 
do uchwały Nr  LV/734/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 czerwca 2006 r.

Statut
Domu Pomocy Społecznej

w Jaworznie

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie, zwany dalej  Domem, działa na podstawie obowiązującego 
prawa, a w szczególności: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
3) rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  19 października  2005r.  w  sprawie 

domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837)
4) niniejszego statutu.

§ 2

1. Dom  jest  samodzielną  jednostką  organizacyjną  o  zasięgu  ponadlokalnym,  nie  posiadającą 
osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Jaworzno - miasta 
na prawach powiatu.

2. Dom jest jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Jaworznie.
3. Siedzibą Domu jest  Miasto Jaworzno, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63.

DZIAŁ II
Cele i zadania 

§ 3

1. Dom  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  przepisach  ustawy  o  pomocy  społecznej, 
a w szczególności zapewnia całodobową opiekę osobom, które z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym 
nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

2. Dom jest placówką stałego pobytu, koedukacyjną, przeznaczoną dla osób dorosłych, przewlekle 
somatycznie chorych.

DZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja 

§ 4

1. Tryb  pracy  Domu  oraz  organizację  wewnętrzną  i  szczegółowy  zakres  działania  komórek 
organizacyjnych  określa  Regulamin  Organizacyjny  ustalony  przez  Dyrektora,  a  zatwierdzony 
przez Prezydenta Miasta Jaworzna.

2. Funkcjonowanie  Domu  opiera  się  na  zasadach  jednoosobowego  kierownictwa,  służbowego 
podporządkowania,  podziału  czynności  i  indywidualnej  odpowiedzialności  za  wykonywanie 
powierzonych zadań. 

3. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
4. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta.
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5. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.
6. W celu realizacji zadań statutowych Domu, Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń, 

regulaminów i instrukcji.

DZIAŁ IV
Nadzór nad działalnością Domu

§ 5

1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta przy pomocy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

2. Działalność Domu koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
3. Zakres nadzoru i  koordynacji, o którym mowa w ust.  1 i  2 reguluje Statut Miejskiego Ośrodka 

Pomocy  Społecznej,  umowy  i  porozumienia  zawarte  pomiędzy  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy 
Społecznej, a Domem oraz inne przepisy odrębne i upoważnienia.

DZIAŁ V
Mienie i gospodarka finansowa

§ 6

Majątek Domu może być wykorzystywany jedynie  do realizacji  celów i  zadań Domu określonych 
przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 7

1. Dom  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  sprawozdawczość  zgodnie  z  przepisami  prawa 
obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą  gospodarki  finansowej  jest  roczny  plan  finansowy  dochodów  i  wydatków  jednostki 
ustalony  przez  Dyrektora  w  podziale  na  działy,  rozdziały  i  paragrafy  klasyfikacji  budżetowej, 
zgodny z uchwałą budżetową uchwaloną na dany rok budżetowy przez Radę Miasta Jaworzna.

3. Dom pokrywa swoje  wydatki  bezpośrednio  z  budżetu  Miasta  Jaworzna,  a  uzyskane  dochody 
odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.

4. Dom do realizacji swoich celów może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł określonych 
w odrębnych przepisach.

DZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 8

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w  trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


