
Uchwała Nr IV/27/2011 
Rady Miejskiej w Gliwicach 

z dnia 3 lutego 2011 r. 

w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM" w Gliwicach ul. Derkacza 1 O. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) w zw. z art. 91, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. 
zm.) w zw. z art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 
175, poz. 1362 z późn. zm .) oraz art. 11 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta. 

Rada Miejska w Gliwicach 
uchwala: 

§1 

Nadać Statut Domowi Pomocy Społecznej „NASZ DOM" w Gliwicach ul. Derkacza 10 w brzmieniu 
określonym w Załączniku do niniejszej uchwały. 

§2 

Traci moc Uchwala Nr XLll/1078/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 maja 2006r 
z późniejszymi zmianami w sprawie: statutu Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM" w Gliwicach 
ul. Derkacza 1 O. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§4 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Ra y Miejskiej w Gliwicach 

Zblgn·1�t 



Załącznik 
do Uchwały IV/27/2011 
Rady Miejskiej w Gliwicach 
z dnia 3 lutego 2011 r. 

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NASZ DOM" W GLIWICACH, UL. DERKACZA 10 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1 

Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM" w Gliwicach działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym U. t. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. 

z póżn. zm.). 
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Q. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592. 

z 2001 r. z póżn. zm.). 
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 t. o pomocy społecznej u. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 

z póżn. zm.). 
5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837 z 2005 r.). 
6. Niniejszego Statutu. 

§2 

1. Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM" jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice nie 
posiadającą osobowości prawnej zwaną dalej Domem. 

2. Siedzibą Domu jest miasto Gliwice. 

Rozdział li 
Przedmiot działalności 

§3 

1. Dom jest jednostką stałego pobytu o zasięgu ponadgm innym, przeznaczoną dla osób w podeszłym 
wieku i posiada 122 miejsca stacjonarne. 

2. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, 
wspomagające, religijne i społeczne. 

Rozdział Ili 
Organizacja Domu 

§4 

1. Domem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gliwice zwany dalej 
Prezydentem. 

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta. 
3. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Domu i reprezentuje go na 

zewnątrz. 
4. Szczegółową organizację Domu, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny Domu opracowany przez Dyrektora 
i zatwierdzony przez Prezydenta. 

5. Dyrektor wykonuje wobec pracowników Domu czynności z zakresu prawa pracy w imieniu 
pracodawcy. 

6. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent. 



Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 

§5 

1. Dom jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, 
a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Dom u jest plan finansowy ( plan dochodów i wydatków). 
3. Rachunkowość Domu prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe. 
4. Za gospodarkę finansową Domu odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz Główny Księgowy 

w zakresie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami. 
5. Mienie Domu jest mieniem komunalnym. 

Rozdział V 

§6 

Zmiany Statutu wymagają formy pisemnej mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego 
uchwalenia. 




