~f3 ./2004.
Uchwala Nr ..XX///
:.:,,---------. ./......
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 listopada 2004r.
r

w spralvie : utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Pomocy
Społecznej

w Nakle nad Notecią.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „i" ustawy z dnia 5 czerwca l 998r. o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi
zmianami) art. 19 pkt 10 oraz art. 57 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)

uchn:ala

'---'

się)

co

następuje:

§1
1. Tworzy się samodzielną jednostkę organizacyjną , budżetową pod nazwą

Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Noteciąprzy ul. Parkowej 8.
2.Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 zapewniać będzie
całodobową opiekę oraz zaspokajać niezbędne potrzeby bytmve, edukacyjne,
społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu dla 74 osób.
3. Doni Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią przeznaczony będzie dla osób
przewlekle somatycznie chorych .
§2
Struktura organizacyjna i szczegółowy zakres zadań domu pomocy społecznej
określone zostaną w regulaminie organizacyjnym.
§3

---......,

Wykonanie uchwały powierza się

Zarządowi

Powiatu w Nakle nad Notecią.

§4
Traci moc uchwała Nr XVI/101 /2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia
31 marca 2004r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą
Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią (w budowie) .

§5
Uchwała

życie

wchodzi w

z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Przeprowadzony przetarg i zawarta umowa na adaptację budynku po byłym
internacie przy ul. Parkowej 8 na Dom Pomocy
Notecią, zobowiązały \Vykonawcę

Społecznej

w Nakle nad

do wykonania prac adaptacyjnych do 30

listopada 2004 r. Dotychczasowy stan robót wskazuje na to,

iż

budynek zostanie

w terminie oddany inwestorowi , czyli powiatowi nakielskiemu. Tak więc
istnieje uzasadniona konieczność utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu
nakielskiego pod nazwą Dom Pomocy

Społecznej

w Nakle nad Notecią.

W miesiącu grudniu br. Dyrektor placówki jest zobowiązany do
placówki w meble,

sprzęt

gospodarstwa domowego,

sprzęt

wyposażenia

tej.

medyczny i inne.

Celem uruchomienia placówki, konieczne jest -wysta._pienie do

Urzędu

Skarbowego o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a także do
Urzędu

Statystycznego o nadanie numeru REGON.

Aby Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią mógł zafunkcjonować, a
tym samym, aby mogli

zamieszkać

w nim pierwsi mieszkańcy niezbędnym jest

utworzenie tej jednostki.
Mając powyższe ·n a

uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

