
UCHWALA NR XXVI/205/2021 

RADY POWIATU NAKIELSKIEGO 

z dnia 27 stycmia 2021 r. 

w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., 

poz. 869 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czeiwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., 

poz. 920) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut dla Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8 w brzmieniu 

określonym załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 r. 

w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Uchwała ma charakter porządkowy i wynika z podjętych działań związanych u zwiększeniem liczby miejsc 

dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Docelowo Dom Pomocy Społecznej będzie dysponował 80 miejscami 

dla osób przewlekle somatycmie chorych, skierowanych na podstawie decyzji wydanych przez organ gminy 

właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu 

w domu pomocy społecmej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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Załącznik do uchwały Nr :XXVI/205/2021 
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Statut 
Domu Pomocy Społecznej 

w Nakle nad Notecią 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, zwany dalej Domem działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), 

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecmej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 
pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z.e zm.), 
4) ustawy z dnia 5 cz.erwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), 
5) niniejszego Statutu. 

§2. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Powiatu Nakielskiego, działającą w fonnie jednostki 
budżetowej. 

§3.1. Dom ma siedzibę w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8. 

2. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci - zwanych dalej 
Mieszkańcami. 

§4.l. Dom ma charakter ponadlokalny. 

2. Przyjęcie Mieszkańca do Domu następuje na podstawie właściwie wydanych decyzji przez organy do tego 
upoważnione. 

II. Przedmiot działalności Domu 

§5. Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie podstawowych usług bytowych, opiekuńczych 
i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu - dla wszystkich Mieszkańców Domu. 

§6.1. Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, 
godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 

2. Sz.cz.egółowy zakres i formę świadczonych usług dla każdego Mieszkańca Domu ustala się, uwzględniając 
jego indywidualne potrzeby. 

III. Organizacja i zasady działania Domu 

§7.1. Domem kieruje Dyrektor. 
2. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy Głównego Księgowego i Kierowników Działów. 

§8.L. Kierując Domem, Dyrektor odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz 
prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi. 

2. Szczegółowo organizację i działanie Domu określa Regulamin Organizacyjny Domu uchwalony przez 
Zarząd Powiatu Nakielskiego. 

3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępują osoby wskazane w Regulaminie Organiz.acyjnym Domu, 
w zakresie im przypisanym. 
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IV. Gospodarka finansowa Domu 

§9.1. Dom prowadzi gospodarkę finansową w fonnie jednostki budżetowej, na zasadach określonych 
w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy składający się z planu dochodów 
i wydatków. 

§10. Zakres gospodarowania powierzonym mieniem i środkami finansowymi dla Dyrektora i Głównego 
Księgowego określają przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz 
pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu Nakielskiego. 

V . Postanowienia końcowe 

§11. Dom podlega wpisowi do prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Rejestru Domów 
Pomocy Społecznej. 

§ 12, Zmiany Statutu może dokonać Rada Powiatu Nakielskiego w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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