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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu 
Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 oraz 1815) w związku z art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 oraz 1818) oraz 
art. 238 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 
1622, 1649 oraz 2020) Rada Miasta Szczecin, uchwala, co następuje: 

§ 1. Statut Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty 
Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, stanowiący załącznik do uchwały Nr LIV/1019/06 
Rady Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy 
Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, 
zmienionej uchwałą Nr LXIII/1176/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. 
w sprawie zmiany przeznaczenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 
oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Broniewskiego 4/6 w Szczecinie i uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej 
„Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, uchwałą Nr 
IX/279/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania 
statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. 
Romera 21-29 w Szczecinie oraz uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej 
„Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, uchwałą Nr 
XXXII/798/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania 
statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Gen. Boruty Spiechowicza przy 
ul. Kruczej 17 w Szczecinie, uchwałą Nr XI/242/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2015 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” 
im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, otrzymuje brzmienie jak załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

„Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 

w Szczecinie 

 

 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy 

ul. Kruczej 17 w Szczecinie, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie następujących aktów 

prawnych: 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511, 

1571 i 1815); 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, 1622, 

1690 i 1818); 

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 

1622, 1649 i 2020); 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1282); 

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734); 

6) uchwał Rady Miasta Szczecin i zarządzeń Prezydenta Miasta Szczecin; 

7) niniejszego statutu. 

 

§ 2. 

1. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin, utworzoną i prowadzoną  

w formie jednostki budżetowej.   

2. Siedzibą Domu jest miasto Szczecin. 

3. Dom jest jednostką o zasięgu ponadgminnym, z wyłączeniem ośrodka wsparcia,  który 

stanowi Dział Wsparcia Dziennego, o którym mowa w § 5 ust. 2 oraz opieki 

wytchnieniowej, o której mowa w § 6 ust. 7 niniejszego statutu. 

4. Dom jest jednostką pomocy społecznej i jest elementem systemu pomocy społecznej 

miasta Szczecina zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXVIII/717/2000 z dnia 

25 września 2000 r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Szczecin. 

 

§ 3. 

Kontrolę i nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Szczecin za 

pośrednictwem Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych, Wydziału Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.  

 

§ 4. 

Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia .................... 2019 r.
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Rozdział II – Cele i zadania 

 

§ 5. 

1. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla 241 osób w podeszłym wieku oraz 

przewlekle somatycznie chorych, w tym mogą być prowadzone 2 miejsca całodobowego 

okresowego pobytu, w przypadku gdy Dom dysponuje takimi miejscami. 

2. W Domu znajduje się Dział Wsparcia Dziennego świadczący usługi na rzecz osób z 

chorobą Alzheimera oraz innymi rodzajami otępień przeznaczony dla 20 osób.  

 

§ 6. 

1. Dom zapewnia całodobową opiekę osobie, która z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a której 

nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania. 

2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego 

standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim 

przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami Domu”. 

3. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom Domu pomoc w korzystaniu ze świadczeń 

zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów prawnych. 

4. Dom zapewnia wsparcie doradcze, szkoleniowe, informacyjne dla opiekunów 

faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych z terenu Gminy 

Miasto Szczecin. 

5. Dom prowadzi indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych 

osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych z terenu Gminy Miasto Szczecin, 

świadczone na terenie Domu lub w miejscu zamieszkania opiekunów faktycznych. 

6. Dom prowadzi wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla 

mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. 

7. Dom organizuje opiekę wytchnieniową - usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych  

w zastępstwie opiekunów faktycznych. 

 

 

§ 7. 

Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia  

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

stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 

 

 

Rozdział III – Organizacja i zarządzanie 

 

§ 8. 

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez Dyrektora 

Domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez Prezydenta Miasta Szczecin. 

 

 

§ 9. 

1. Pracą Domu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor kieruje pracą Domu przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Zastępcy Dyrektora 

ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego oraz Kierowników poszczególnych 

działów Domu. 

3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Szczecin, po zasięgnięciu opinii 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 
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4. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta 

Szczecin i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki. 

5. Dyrektor Domu jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania 

czynności ze stosunku pracy wobec pracowników. 

 

 

§ 10. 

1. Mieszkańcy Domu przyjmowani są na podstawie decyzji administracyjnej  

o umieszczeniu, wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin lub z jego upoważnienia przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lub przez działającego 

z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin innego pracownika tego Ośrodka.  

2. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje 

organ gminy właściwej dla mieszkańca w dniu jej kierowania do Domu. 

3. Dla kierowania osób do Działu Wsparcia Dziennego zastosowanie mają przepisy 

o kierowaniu do ośrodków wsparcia. 

 

 

Rozdział IV – Majątek i finanse 

 

§ 11. 

1. Majątek Domu jest mieniem miasta Szczecin i może być wykorzystany jedynie do 

realizacji celów związanych z działalnością statutową. 

2. Dom gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 

samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach 

ustalonych dla jednostki budżetowej. 

3. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

 

 

Rozdział V – system kontroli 

 

§ 12. 

1. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Domu jest Prezydent Miasta 

Szczecin. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością Domu w zakresie określonym 

właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności 

przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1507, 1622, 1690 i 1818). 

2. Kontrolę wewnętrzną w Domu sprawuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. 

 

 

 

Rozdział VI – Postanowienia końcowe 

 

§ 13. 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego 

uchwalenia. 
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UZASADNIENIE

Zmiany dotyczą dostosowania zapisów zawartych w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Dom

Kombatanta” (DPS) im. gen. Mieczysława Boruty - Spiechowicza przy ul. Kruczej w Szczecinie

dostosowując je do aktualnego zakresu zadań jednostki.

W dniu 6 grudnia 2019 r. została podpisana umowa na realizację przez Gminę

Miasto Szczecinie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn.: Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie

potencjału opiekuńczego rodzin. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług

społecznych – opiekuńczych i asystenckich dla 500 osób niesamodzielnych, w tym osób z

niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych opiekunów faktycznych z 7

powiatów województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.2020 do 12.2022 roku.

Wśród wielu zadań, które będą realizowane w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej

w ramach pomocy opiekunom osób niesamodzielnych jest utworzone Centrum wsparcia

opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka”,

świadczące usługi w zakresie:

a) świetlicy wytchnieniowej, tj.: krótkookresowego dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych

w godz. 6: 30 – 16:30, 5 dni w tyg., zapewniając:

- usługi opiekuńcze,

- wyżywienie w trakcie pobytu (śniadanie i obiad),

- niezbędne ze względu na stan zdrowia usługi wspomagające (rehabilitację ruchową,

zajęcia plastyczne, muzyczne, prozdrowotne, trening pamięci, usprawniające),

oraz opiekę pielęgniarską dla maksymalnie 10 osób w ciągu dnia;

b) usługi konsultacyjno - doradczo-szkoleniowe dla opiekunów;

c) wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego.

Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022 roku.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały oraz wprowadzenie zmian w Statucie DPS „Dom

Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie pozwoli na realizację przez Gminę Miasto Szczecin

nowego projektu z wykorzystaniem potencjału jednostki.
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