
OBWIESZCZENIE NR 65/XXVIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 
przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296, poz.1579 z 2017 r. poz. 1139) ogłasza się w załączniku 
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXX/769/06 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 
22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu 
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2006 r. Nr 123, poz. 1967) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr IX/148/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany w statucie 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1 c w Elblągu;

2) Uchwałą Nr XXIII/506/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany 
w statucie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu;

3) Uchwałą Nr IX/227/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca statut 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu;

4) Uchwałą Nr XXVII/514/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca statut 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu.

2. Traci moc Obwieszczenie Nr 54/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 lutego 2017 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy 
ul. Pułaskiego 1c w Elblągu.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 września 2017 r.

Poz. 3651



 

       Załącznik do Obwieszczenia Nr 65/XXVIII/2017 
       Rady Miejskiej w Elblągu 

       z dnia 7 września 2017 r. 

 

Uchwała Nr XXX/769/06 

Rady Miejskiej w Elblągu 
 

z dnia 22 czerwca 2006 r. 
 

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu 
 

(tekst jednolity) 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), 
Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje: 

§ 1. Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego lc w Elblągu nadaje się statut stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc statut nadany uchwałą Nr XIX/446/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 
25 listopada 2004 r. w sprawie reorganizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu, zmieniony 
uchwałą Nr XXI/497/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 lutego 2005r, uchwałą Nr XXV/625/2005 
Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2005 r. oraz uchwałą Nr XXVI11/713/2006 Rady 
Miejskiej w Elblągu z dnia 16 lutego 2006 r. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

        

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

  

Marek Pruszak 
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        Załącznik do Uchwały Nr XXX/769/2006 
        Rady Miejskiej w Elblągu 
        z dnia 22 czerwca 2006 r. 
 

Statut 
Domu Pomocy Społecznej w Elblągu 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1.1 „Dom Pomocy Społecznej, zwany dalej „Domem” działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 t. j. ze zm.); 

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy 
społecznej (Dz. U.2012.964 ze zm.) ; 

3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.2016.546 t. j. ze zm.); 

4. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t. j. ze zm.); 

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j. ze zm.); 

6. Uchwały Nr XIX/446/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie 
reorganizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu. 

§ 2. Dom jest jednostką budżetową podległą Gminie Miasto Elbląg. 

§ 3. 1.  Dom jest placówką o charakterze lokalnym. 

2.  Do Domu mogą być przyjmowane osoby spoza obszaru miasta Elbląga. 

§ 4. Siedzibą Domu jest budynek wolnostojący przy ul. Pułaskiego 1 c w Elblągu. 

Rozdział II 

Zakres działalności 

§ 5.2 Dom posiada 22 miejsca pobytu stacjonarnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie. 

§ 6. Do zadań w zakresie opieki całodobowej w Domu należy zaspokajanie potrzeb opiekuńczych, 
bytowych i wspomagających mieszkańców w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie, w tym 
zapewnienie: 

1)  miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble, sprzęt i bieliznę pościelową, 

2)  odzieży, bielizny osobistej, obuwia oraz środków czystości i higieny osobistej dla tych, którzy 
z własnych środków uczynić tego nie mogą. 

3)  wyżywienia, w tym dietetycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza, w ramach obowiązującej 
w jednostce stawki żywieniowej, 

4)  opieki i pielęgnacji włącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie 
mogą wykonywać tych czynności, 

5)  terapii zajęciowej tym mieszkańcom, których zdrowie na to pozwala, 

                                                 
1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 Uchwały Nr XXVII/514/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 

29 czerwca 2017 r. zmieniająca statut Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu. 
2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1 o raz przez § 1 pkt. 1 Uchwały 

Nr XXIII/506/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany w statucie Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r., Nr 151, poz. 2192), która weszła 

w życie 28 października 2009 r. 
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6)  zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 

7)  godnego traktowania, 

8)  spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie organizowanych zajęć poza Domem, 

9)  niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 

10)  dostępu do korzystania ze świadczeń służby zdrowia, 

11)  warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, oraz utrzymywania kontaktów z rodziną 
i społecznością lokalną, 

12)  podnoszenia sprawności i aktywizacji 

§ 7. W organizowaniu życia mieszkańców Domu uwzględnia się między innymi następujące zasady: 

1)  posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie pod warunkiem, że nie 
będą one ograniczać uprawnień innych mieszkańców oraz nie będą utrudniać utrzymywania porządku 
i należytego stanu sanitarnego, 

2)  korzystania z własnych ubrań i bielizny osobistej, 

3)  zagospodarowywania przydzielonego pokoju mieszkalnego według indywidualnego uznania 
z jednoczesnym zachowaniem estetyki i respektując zdanie współmieszkańców, 

4)  podmiotowego traktowania mieszkańców przez personel Domu oraz poszanowania ze strony innych 
mieszkańców, 

5)  podtrzymywania więzi rodzinnych, nawiązywania przyjaźni. 

§ 8. Mieszkaniec Domu ma prawo między innymi do: 

1)  korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez Dom, 

2)  uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb, 

3)  uzyskiwania stosownej pomocy w zabezpieczaniu sobie ochrony prawnej w przypadku wystąpienia 
ograniczeń w dbaniu o swoje interesy, 

4)  współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby, 

5)  godnego traktowania zarówno przez personel Domu jak i jego współmieszkańców, 

6)  zgłaszania skarg i wniosków do Samorządu Mieszkańców i Dyrektora Domu, 

7)  uczestnictwa w pracach Samorządu Domu i wyboru do organów tego Samorządu, 

8)  uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom, 

9)  kultywowania swoich przekonań religijnych. 

§ 9. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest: 

1)  dbałość, w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek z swoich 
rzeczach i wokół siebie, 

2)  przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego, 

3)  przyczynianie się do kształtowania właściwych zasad współżycia społecznego, dobrej atmosfery 
w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania, 

4)  współdziałanie w miarę możliwości z personelem Domu w zaspokajaniu potrzeb, 

5)  dbałość o mienie Domu, a w szczególności będące w bezpośredniej dyspozycji mieszkańca, 

6)  ponoszenie opłat za pobyt w Domu na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, 

7)  przestrzeganie regulaminu Domu oraz innych zarządzeń wydanych przez Dyrektora Domu lub osoby 
przez niego upoważnione oraz stosowanie się do zaleceń lekarza np. w zakresie stosowania diety, 
przyjmowania leków itp. 
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Rozdział III 

Organizacja 

§ 10. 1.  Domem kieruje, odpowiada za jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.  

2.  Dyrektor Domu odpowiada za całość gospodarki finansowej Domu, w tym za wykonywanie 
określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej. 

3. 3 Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Elbląg. 

4. 4 Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Elbląg, przy pomocy 

właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Elblągu. 

5.5  (skreślony). 

§ 11. 1.  Szczegółowe zasady uprawnień, obowiązków i zakres odpowiedzialności poszczególnych 
pracowników Domu ustala Dyrektor Domu. 

2.  Organizację Domu, w tym jego strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania określa Dyrektor 
Domu w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Elbląg.  

§ 12. Mienie Domu jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 13. Dom gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.  

§ 14. 1.  Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

2.  Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym 
jednostki budżetowej, określony w budżecie miasta Elbląg. 

3.  Dom prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne 
oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową. 

4.  Kontrolę prawidłowości rozliczeń Domu z budżetem miasta przeprowadza Skarbnik Miasta.  

§ 15. Dom może realizować zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

§ 16. 1.  Dom pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Elbląga. 

2.  Dom uprawniony jest do korzystania ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

3.  Dochody odprowadzane są do budżetu miasta Elbląga. 

§ 17. 1.6 Dom prowadzi na zasadach powierzenia: 

1) Środowiskowy Dom Samopomocy dysponujący łącznie 111 miejscami, obejmujący: 

a) Filię Nr 1 przy ul. Podgórnej 1 dysponującą 36 miejscami dla osób z chorobą Alzheimera, w tym 
5 miejscami hostelowymi, 

                                                 

3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 

4 W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 3 uchwały,, o której mowa w odnośniku 1 oraz § 1 pkt. 2 lit. b uchwały, o której 

mowa w odnośniku 2. 

5 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 

6 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały IX/148/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 września 2007 r. 

w sprawie zmiany w statucie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1 c w Elblągu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 

z 2007 r., Nr 194, poz.2451), która weszła w życie 29 grudnia 2007 r. 
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b) Filię Nr 2 przy ul. Traugutta 38 dysponującą 30 miejscami dla osób niewidomych i niedowidzących 
z zaburzeniami psychicznymi, 

c) Filię Nr 3 przy ul. Winnej 9, dysponującą 45 miejscami dla osób z chorobą psychiczną . 

2.  Filiami Środowiskowego Domu Samopomocy kierują Kierownicy Filii. 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 18. 1.  Zmian w statucie Domu dokonuje Rada Miejska w Elblągu. 

2.  Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.  
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