
 

STATUT  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE 

SOMATYCZNIE CHORYCH W TRZCIŃSKU ZDROJU 
 
 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

 
     § 1. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych  
w Trzcińsku Zdroju zwany dalej ,,Domem” jest jednostką organizacyjną 
pomocy społecznej prowadzoną przez Powiat Gryfiński.  
 
    § 2.  Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) powiecie – rozumie się przez to Powiat Gryfiński, 
2) radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu Gryfińskiego, 
3) zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Gryfińskiego, 
4) staroście – rozumie się przez to Starostę Gryfińskiego, 
5) statucie – rozumie się przez to Statut Domu,  
6) regulaminie organizacyjnym - rozumie się przez to Regulamin 

Organizacyjny Domu. 
 

§ 3.1. Dom  ma swoją siedzibę w Trzcińsku  Zdroju przy Alei Róż 1.  
 
2. Dom jest Domem stałego pobytu dla osób przewlekle somatycznie 
chorych. 
 
§ 4. Dom realizuje zadania określone w rozporządzeniu Ministra Polityki 
Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.  
 
§ 5. Strukturę, zasady funkcjonowania oraz zakres i poziom świadczonych 
usług Domu określa Regulamin Organizacyjny. 
 
§ 6. Dom może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkałych.  
 
§  7. Mienie Domu  stanowią składniki majątkowe w postaci ruchomości  
i nieruchomości przekazane przez Powiat, stanowiące własność Powiatu. 
 
 
 
 



 

                                                   Rozdział II 
 

Struktura organizacyjna  
    
    §   8. 1. Strukturę organizacyjną stanowią:    
 1) dyrektor, 
 2) dział administracji i obsługi,  
 3) dział opiekuńczo- terapeutyczny. 

2. Dyrektor wykonuje zadania ustawowe związane z organizacją  
i funkcjonowaniem Domu w oparciu o współpracę działów: administracyjno-
obsługowego i opiekuńczo-terapeutycznego. 

 
    § 9.  Zasady kierowania Domem: 

1. Dyrektor zatrudniony przez Zarząd kieruje Domem przy pomocy grupy 
decyzyjnej.  
2. Stosunek pracy z dyrektorem Domu na podstawie umowy o pracę 

nawiązuje Starosta. 
3. Dyrektor zarządza mieniem Domu. 
4. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla pracowników 

zatrudnionych w Domu. 
5. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz a podczas jego nieobecności 

czyni to osoba wyznaczona na piśmie przez Dyrektora. 
6. Zakres obowiązków Dyrektora określa regulamin. 
 

 
Rozdział III  

 
Gospodarka finansowa  

 
§ 10.1  Dom jest jednostka budżetową sektora finansów publicznych, która 
pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a dochody przekazuje 
na rachunek Powiatu Gryfińskiego. 
2. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie  
o finansach publicznych. 
3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków, zwany 
planem finansowym, opracowany przez dyrektora na okres każdego roku 
budżetowego, zatwierdzony przez Radę. 
4. Dom może gromadzić dochody na utworzonym wydzielonym rachunku 
dochodów własnych.  
5.W przypadku utworzenia rachunku dochodów własnych na wyżej 
wymienionym rachunku po wyczerpaniu procedury jego utworzenia mogą być 
gromadzone: 
 



 

− opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, 
− spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Domu; 
− odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące 

w zarządzie bądź użytkowaniu Domu. 
7. Dom prowadzi odrębny rachunek bankowy Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. 
 

 
 

Rozdział IV  
 

Postanowienia końcowe 
 
 

        § 11. Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie jego ustalenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 


