
 

 

UCHWAŁA NR XVI/197/2012 

RADY GMINY SĘKOWA 

z dnia 15 października 2012 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Sękowej  

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.2 art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r O samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z póżn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. Nr.64 poz.593 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:  

§ 1. Uchwalić Statut Domu Pomocy Społecznej w Sękowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sękowa.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/192/2005 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 listopada 2005r.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa  

mgr Maria Wyżkiewicz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r.

Poz. 5921



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/197/2012   

Rady Gminy Sękowa   

z dnia 15 października 2012 r.  

 

S T A T U T  

Domu Pomocy Społecznej w Sękowej  

Rozdział . 
Postanowienia ogólne I  

 

§ 1.  

1. Dom Pomocy Społecznej w Sękowej jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Sękowej.  

2. Siedzibą Domu jest miejscowość Sękowa.  

3. Dom używa pieczęci podłużnej o treści:  

Dom Pomocy Społecznej 

38-307 Sękowa 12 

Tel. /18/ 351-80-95 

 

§ 2. Podstawę prawną działalności Domu stanowią w szczególności;  

1. Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 

społecznej  

5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  

7. Uchwała Nr XX/123/93 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy 

Społecznej w Sękowej.  

8. Niniejszy Statut  

§ 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o :  

1/ Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Sękowej  

2/ Domu - należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Sękowej  

 

Rozdział II  

Zakres działania i funkcjonowania Domu  

 

§ 4.  

1. Dom Pomocy Społecznej jest Domem stałego pobytu, świadczącym całodobową opiekę osobom 

w podeszłym wieku .  

2. Zadaniem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz świadczenie usług bytowych, 

opiekuńczych i wspomagających w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu, na poziomie 

obowiązującego standardu.  
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3. Organizacja i zasady działania Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględniają 

w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień 

ich fizycznej i psychicznej sprawności.  

4. Dom umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia 

społecznego.  

5. Pobyt w Domu jest odpłatny, a zasady ustalania i wysokość opłat regulują przepisy Ustawy o pomocy 

społecznej.  

6. Dom może przyjmować osoby kierowane na czas nieokreślony lub określony. W pierwszej kolejności 

przyjmowani są mieszkańcy z terenu Gminy Sękowa na podstawie Decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sękowej.  

W przypadku wolnych miejsc mogą być przyjmowani mieszkańcy z terenu innych gmin na podstawie 

Decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej lub umowy zawartej z Wójtem Gminy kierującym osobę do DPS. ‘ 

7. Realizując zadania pomocy społecznej Dom współpracuje z innymi podmiotami w tym z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi.  

 

Rozdział 3. 
Organizacja zarządzanie jednostką  

 

§ 5.  

1. Pracą Domu kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za 

organizację i funkcjonowanie Domu.  

2. Kierownik Domu powinien posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje zawodowe 

określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, natomiast pracownicy socjalni zatrudnieni 

w Domu powinni posiadać kwalifikacje zawodowe określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej.  

3. Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Sękowa.  

4. Nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem Domu sprawuje Wójt Gminy Sękowa.  

5. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.  

§ 6. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działania Domu określa Regulamin Organizacyjny 

opracowany przez kierownika.  

§ 7. Prawa i obowiązki pracowników Domu określa Ustawa o pracownikach samorządowych, Regulamin 

pracy oraz inne obowiązujące w tym zakresie uregulowania.  

 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa  

 

§ 8.  

1. Gospodarkę finansową Domu realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( Dz. U z 2009r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm) oraz inne obowiązujące przepisy prawne.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków zwany „planem finansowy 

jednostki budżetowej”.  

3. Dom pokrywa wydatki bezpośrednio z budżetu gminy a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu 

gminy.  

4. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.  
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Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe  

 

§ 9.  

1. Statut Domu uchwala Rada Gminy.  

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa  

mgr Maria Wyżkiewicz 
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