
UCHWAŁA NR  LIV/1019/06
Rady Miasta Szczecin

    z dnia  10 kwietnia 2006r.

w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. 
Boruty Spiechowicza przy ul.  Kruczej 17 w Szczecinie.

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420; Nr 249 poz. 2104) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 
1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty 
Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Przewodniczący  Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



ałącznik 
do Uchwały  LIV/1019/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia  10.04.2006r

STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

„Domu Kombatanta”  
SZCZECIN, UL. KRUCZA 17

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej „ Dom Kombatanta” 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 2001 r. Nr 142 
poz. 1592 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 
z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 
poz. 2104), 

4) ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 
142,  poz. 1593 z późn. zm.), 

5) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837),

6)  niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną miasta Szczecin, prowadzoną w formie jednostki 
budżetowej.
2. Siedzibą Domu jest miasto Szczecin.
3. Dom  jest jednostką o zasięgu ponad gminnym.
4. Dom jest jednostką pomocy społecznej i wchodzi w skład systemu pomocy społecznej 
miasta Szczecina zgodnie z Uchwałą XXVIII/717/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 
września 2000 r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Szczecina.

§ 3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Szczecin przy pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.



Rozdział II – Cel i zadania 

§ 5. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla 170 osób przewlekle somatycznie 
chorych.

§ 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 i edukacyjne 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 prawa.

§ 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, 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. 
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 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, w porozumieniu z Dyrektorem Domu.
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.

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.



Rozdział V – System kontroli

§ 12. 1. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Domu jest Prezydent Miasta  
Szczecin.
2. Kontrolę wewnętrzną w Domu sprawuje Dyrektor.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego
uchwalenia.


