
UCHWAŁA NR XXXIII/297/2006
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 28 lipca 2006 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gościnie

Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, 
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala:

Statut 
Domu Pomocy Społecznej w Gościnie

§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Gościnie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 

593 z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. 

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 

poz. 2104 z późn. zm.),
4) niniejszego Statutu.

§ 2.  1. Dom Pomocy Społecznej w Gościnie zwany dalej „Domem” jest 
jednostką  organizacyjną  Powiatu  Kołobrzeskiego  utworzoną  w  celu 
wykonywania  zadań  powiatu  z  zakresu  pomocy  społecznej.   Podmiotem 
prowadzącym Dom jest Powiat Kołobrzeski.

2. Dom przeznaczony jest do pobytu stałego, osób w podeszłym wieku.
3. Siedzibą Domu jest miejscowość Gościno, ul. Karlińska 1.

§ 3. 1. Dom jest jednostką budżetową.
2. Podstawą  gospodarki  finansowej  Domu  jest  plan  dochodów  i 

wydatków.

§  4.  Dom  świadczy  mieszkańcom  podstawowe  usługi  zgodnie  z 
obowiązującym standardem:

1) w  zakresie  potrzeb  bytowych  zapewniając  miejsce  zamieszkania, 
wyżywienia, odzieży, obuwia i utrzymania czystości,

2) opiekuńcze,  polegające  na  udzielaniu  pomocy  w  podstawowych 
czynnościach  życiowych,  podnoszeniu  sprawności  i  aktywizowaniu 
mieszkańców, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 

3) wspomagające  i  edukacyjne  w  zakresie  udziału  w  terapii  zajęciowej, 
realizacji  potrzeb  religijnych  i  kulturalnych,  zapewnienia  warunków 
rozwoju  samorządności  mieszkańców,  działań  zmierzających  do 
usamodzielnienia się mieszkańca w miarę jego możliwości,

4) umożliwia  korzystanie  z  opieki  lekarskiej  i  pielęgniarskiej  oraz 
rehabilitację  leczniczą  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  o 



ubezpieczeniu  zdrowotnym.

§  5.  Domem  kieruje  dyrektor,  który  jest  zwierzchnikiem  służbowym 
pracowników Domu.

§  6.  Organizację  i  zasady  funkcjonowania  Domu,  określa  regulamin 
organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Kołobrzegu.

§ 7. Statut jest dostępny dla każdego, mieszkańca i pracownika Domu.

§ 8.  Zmiany  statutu  dokonuje  Rada  Powiatu  w  Kołobrzegu,  w  trybie 
właściwym dla jego uchwalenia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  

                            Przewodniczący Rady Powiatu
                       w Kołobrzegu

                         inż. Stanisław Jerzy Fijałkowski


