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STATUT DoMU PoMocY sPoŁEczNEJ,,oPoKA'' W GLlWtcAcH, UL. PszczYŃsKA 1oo
Rozdział l
Postanowienia ogólne

s1
Dom Pomocy Społecznej,,oPoKA" w Gliwicach działana podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samorządzie gminnym (.t. Dz. U. Nr 142, poz. 'l591 z2OO1

2.

3'
4.
5.
6.

r.

zpóŻn. zm.),
Ustawy z dnia 5 czerwca 199Br. o samorządzie powiatowym (.t' Dz. U' Nr 142, poz. 1592
z2Oo'| r. zpóŻn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 zpóŹn.

zm.),

Ustawy z dnia 12 marca 2O04r. o pomocy spotecznej (.t. Dz. u. z 2OOgr., nr '175, poz. 1362
zpóŻn. zm.),
Rozporządzenia Mjnistra Polityki Społecznej z dnia 19 pażdziernika 2005r. w sprawie domów
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837 z2005 r.),
Niniejszegostatutu.
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1. Dom

2.

Pomocy Spolecznej ,,oPoKlt'' jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice nie

posiadającą osobowości prawnej zwaną dalej ,,Domem''.
SiedzibąDomu jest miasto Gliwice.

Rozdział ll
Przedmiot działalności
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1.

2.

Dom jest jednostką stałego pobytu

o

zasięgu ponadgminn@, przeznaczoną dla osób

przewlekle somatycznie chorych i posiada 57 miejsc stacjonarnych.
Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe,
wspomagające, religijne i społeczne.

Rozdział lll
Organizacja Domu
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Domem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia izwalnia Prezydent Miasta Gliwice, zwany dalej
Prezydentem.
Dyrektor działajednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielon ego przez Prezydenta.
Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialnośÓ za całoksŻałtfunkcjonowanii tjomu i repiezentuje

go na zewnątrz.

i

Szczegołową organizację Domu, zakres obowiązków
uprawnienia pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pracy okreŚla regulamin organizacyjny Domu opracowany
pr zez Dy r ektora i zatw ierdzony przez p r ezydenta.
Dyrektor wykonuje wobec pracowników Domu czynności z zakresu prawa pracy W imieniu
pracodawcy
Nadzór nad działalnościąDomu sprawuje Prezydent.

Rozdział !V
Gospodarka finansowa

/
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1.

2.
3.

Dom jest jednostką budzetową która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budzetu Miasta,
a pobrane dochody odprowadza na rachunek budŻetu Miasta.
Podstawągospodarkifinansowej Domu jest plan finansowy (plan dochodów iwydatków).

RachunkowoŚÓ

budŹetowe.
4.
5.

Domu prowadzona jest zgodnie

z

przepisami obowiązującymi jednostki

Za gospodarkę finansową Domu odpowiedzialnoŚÓ ponosi Dyrektor oraz Główny Księgowy
w zakresie okreŚlonym przepisami ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami.
Mienie Domu jest mieniem komunalnym.

Rozdział V

s6
Mieszkańcy Domu tworzą Fladę Mieszkańców - samorząd reprezentujący mieszkańców wobec
kierownictwa oraz w kontaktach ze społecznościąlokalną.
Rozdział Vl

s7
Zmiany Statutu wymagają formy pisemnej
uchwalenia.

i

mogą nastąpiĆ w trybie przewidzianym dla jego

