
 

Uchwała nr XXVII/176/2017 

Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia 30 marca 2017 r. 
 

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, poz. 1948) oraz art. 11 ust. 2 i 12 ust. 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. poz. 1984, 

poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się statut Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Gryfinie Nr  475/XXXVII/2006 z dnia 28 czerwca 

2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie oraz uchwała Rady 

Powiatu w Gryfinie Nr XXXIX/508/2006 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmiany  

w załączniku do Uchwały nr 475/XXXVII/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
         Przewodniczący Rady 

 

                       Roman Michalski 

 

 

 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik 

do Uchwały Nr XXVII/176/2017 

Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 

 

STATUT 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE 

W NOWYM CZARNOWIE 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zwany dalej „Domem”, działa                          

w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych: 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016  r.,                  

poz. 814, z późniejszymi zmianami), 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 930, z późniejszymi zmianami ), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016  r.                        

poz. 1870 z późniejszymi zmianami ), 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t .j. Dz. U.                        z 

2016 r. poz. 902, z późniejszymi zmianami), 

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U.                   z 

2016 r., poz. 546, z późniejszymi zmianami ), 

6) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 oraz Dz. U. z 2017 r. poz.224), 

7) niniejszego statutu. 

 

§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Gryfińskiego, prowadzoną w formie 

jednostki budżetowej. 

2. Siedzibą Domu jest Nowe Czarnowo. 

 

§ 3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Gryfiński przy pomocy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

§ 4.  Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

 

 

Rozdział 2 

 Przedmiot działania 

 

§ 5. 1. Dom jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla 120 mieszkańców w tym: 

           - 40 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie; 

           - 80 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 



2. W celu realizacji zadań Dom współpracuje z instytucjami administracji rządowej, 

samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 

innymi osobami prawnymi i fizycznymi. 

 

§ 6. 1. Przedmiotem działalności podstawowej jest zapewnienie przez Dom całodobowej opieki 

osobie, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, a której nie można zapewnić niezbędnej pomocy                     

w miejscu zamieszkania. 

2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób 

w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”. 

3. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom domu pomoc w korzystaniu ze świadczeń 

zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

 

§ 7. 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. 

 

 

Rozdział 3 

Organizacja i zarządzanie 

 

§ 8. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez 

Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego. 

 

§ 9. 1. Pracą Domu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor kieruje pracą Domu przy pomocy Głównego Księgowego oraz kierowników 

poszczególnych działów Domu. 

3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu. Stosunek pracy z dyrektorem Domu 

nawiązuje Starosta Gryfiński, na podstawie umowy o pracę. 

4. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu i ponosi 

odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Domu. 

5. Dyrektor jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania czynności 

wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników. 

 

§ 10. 1. Mieszkańcy Domu przyjmowani są na podstawie decyzji administracyjnej 

o umieszczeniu, wydanej przez Starostę Gryfińskiego lub z jego upoważnienia, przez Dyrektora 

lub innego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, 

w porozumieniu z Dyrektorem. 

2. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ 

gminy właściwej  dla tej osoby w dniu jego kierowania do Domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 4 

Majątek i finanse 

 

§ 11. 1. Majątek Domu jest mieniem Powiatu Gryfińskiego i może być wykorzystany jedynie 

do realizacji celów związanych z działalnością statutową. 

2. Dom gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 

samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan  finansowy przyjęty zgodnie z przepisami   

i  zatwierdzony przez dyrektora Domu. 

4. Dom jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki 

bezpośrednio z budżetu a dochody przekazuje na rachunek budżetu  Powiatu Gryfińskiego. 

 

 

 

Rozdział 5 

System kontroli 

 

§ 12. 1. Organem nadzorującym działalność Domu jest Starosta Gryfiński. 

2. Kontrolę wewnętrzną w Domu sprawuje Dyrektor. 

 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

 

§ 13. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym do jego 

nadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


