
UCHWAŁA NR LXXVI/852/2014
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2013r. 
poz. 595 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. 
poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

TYTUŁ I.
Statut Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

DZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 2. 1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. zwany dalej Domem, jest 
samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Gorzowa Wlkp.

2. Dom prowadzony jest w formie jednostki budżetowej.

3. Dom jest placówką ponadlokalną o zasięgu ponadgminnym.

4. Siedzibą Domu jest Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10.

5. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. 1. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie.

2. Ze względu na czas przebywania jest Domem czasowego i stałego pobytu.

3. Podstawą przyjęcia mieszkańca do Domu jest decyzja administracyjna.

4. Pobyt w Domu jest odpłatny, wysokość i tryb odpłatności oraz ewentualnych zwolnień od opłat regulują 
odrębne przepisy.

§ 4. 1. Mieszkaniec ma prawo do bezpiecznego, godnego życia, zachowania intymności, poszanowania 
niezależności, umożliwienia rozwoju osobowości i zachowania samodzielności.

2. Prawa mieszkańców wynikają z zakresu, standardu, poziomu i zasad świadczonych na ich rzecz usług.

3. Mieszkaniec ma prawo do zaspokajania swych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających 
według obowiązujących standardów.
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DZIAŁ II.
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5. Do zadań Domu należy zapewnienie całodobowej opieki nad mieszkańcami Domu, zaspokojenie 
potrzeb: bytowych, opiekuńczych i wspomagających, a w szczególności:

1) miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia, utrzymania czystości,

2) udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy 
w załatwianiu spraw osobistych,

3) umożliwienia zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju 
samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów 
z rodziną i społecznością lokalną, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę 
jego możliwości, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów 
wartościowych, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu.

§ 6. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności:

1) dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, porządek w zajmowanym pomieszczeniu w miarę swoich 
możliwości,

2) przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego,

3) współdziałanie z personelem w zaspakajaniu swoich potrzeb, dbałość o mienie Domu,

4) wnoszenie terminowo opłat za pobyt w Domu oraz za zakup leków i środków pomocniczych powyżej 
limitu.

§ 7. Szczegółowy zakres praw i obowiązków mieszkańców ustala Regulamin Mieszkańca Domu Pomocy 
Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

DZIAŁ III.
ORGANIZACJA DOMU

§ 8. 1. Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego prawidłową działalność i funkcjonowanie.

2. Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin i schemat organizacyjny ustalone przez 
Dyrektora Domu.

3. Dyrektora Domu zwalnia i zatrudnia Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

4. Dyrektor podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania Domu, wydaje zarządzenia 
wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Domu.

5. Dyrektor Domu działa na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta Miasta Gorzowa 
Wlkp., które określają jego uprawnienia i kompetencje.

DZIAŁ IV.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Miasta Gorzowa Wlkp., zgodnie 
z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

2. Dom prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego przez Dyrektora.

§ 10. 1. Dom prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania wymagane obowiązującymi przepisami.

2. Sprawozdania finansowe sporządza Dyrektor Domu i przedkłada Prezydentowi Miasta lub innym 
upoważnionym organom.

§ 11. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

DZIAŁ V.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 12. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
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§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXXV/351/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 maja 2000r. 
w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Podmiejskiej Bocznej 1, zmieniona 
Uchwałą Nr XLV/450/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 grudnia 2000r., zmieniona Uchwałą 
Nr LXXV/735/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 05 czerwca 2002r., zmieniona Uchwałą Nr 
V/52/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski
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