
 

Uchwała Nr XXXV/208/2013 

RADY POWIATU GRÓJECKIEGO 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. 

 

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3, art.12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595) w związku z art. 11 ust. 2, 
art.12,ust.1, pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 
Dokonuje się zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach w § 2 pkt 
5, który otrzymuje brzmienie: Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym 
wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, kobiet i mężczyzn, wymagających 
całodobowego wsparcia w zakresie i formach wynikających z ich 
indywidualnych potrzeb.  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STATUT 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMCZYCACH 

§ 1 

Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach działa na podstawie: 

1. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – (Dz. U. z 2013  

roku, poz. 595). 

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – (Dz. U. z 2013 r., poz. 182). 

3. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  

w sprawie domów pomocy społecznej - (Dz. U. z 2012r., poz. 964). 

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4/2010 z dnia 9 lutego 2010 r., 

WPS.II.AG/9013/19/09 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie  

Domu Pomocy  Społecznej w Tomczycach dla osób przewlekle somatycznie chorych 

na czas nieokreślony. 

5. Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. 

6. Niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Dom jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Grójeckiego, działającą na 

podstawie planu finansowego dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy oraz 

planu rzeczowo – finansowego zaproponowanego przez dyrektora Domu  

i zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Grójeckiego. 

2. Siedzibą Domu jest miejscowość  Tomczyce, gmina Mogielnica. 

3. Dom posiada nadane numer statystyczny: REGON - 001117483 oraz NIP -  

797-135-52-58 

4. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz 

korespondencji nazwy Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach. 

5. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie 

chorych, kobiet i mężczyzn, wymagających całodobowego wsparcia w zakresie 

 i formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb. 

6. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie 

obowiązującego standardu. 

7. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności 

wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa osób umieszczonych w nim 

oraz ich stopień fizycznej i psychicznej sprawności. 

8. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

w nim nie zamieszkujących. 

§ 3 



1. Celem działania Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom warunków bezpiecznego 

 i godnego życia, intymności oraz niezależności dostosowanej do stopnia ich 

sprawności. 

2. Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców Domu określa regulamin pobytu 

mieszkańców w  Domu. 

§ 4 

Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie 

powierzonych zadań. 

§ 5 

1. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt działalności Domu, prawidłowe 

gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi oraz należytą organizacją pracy. 

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Grójeckiego. 

3. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy głównego księgowego i kierowników działów 

oraz osób  zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy. 

4. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony przez niego pracownik, 

działający w jego imieniu w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania Domu. 

5. Dla realizacji zadań statutowych Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, 

regulaminów i instrukcji, regulujących realizację zadań statutowych. 

6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

Domu. 

§ 6 

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin 

organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu 

Grójeckiego. 

§ 7 

1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Grójeckiego na zasadach 

określonych dla jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego. 

2. Dom prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy. 

3. Dom może przyjmować środki finansowe z tytułu: spadków, zapisów i darowizn od 

osób fizycznych, osób prawnych, instytucji oraz organizacji charytatywnych 

krajowych i zagranicznych. 

4. Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych z tytułów wymienionych w ust.  

2 podejmuje Dyrektor Domu. 

§ 8 

1. Kontrolę w zakresie realizacji zadań statutowych Domu sprawuje Starosta Grójecki. 

2. Kontrolę w zakresie standardu usług świadczonych przez Dom sprawuje Wojewoda 

Mazowiecki. 

3. Kontrolę w zakresie realizacji celów i zadań, ich efektywność, oszczędność, 

terminowość i zgodności z prawem prowadzi dyrektor Domu – poprzez ogół działań, 

wynikających z kontroli zarządczej. 



 

 

§ 9 

1. Usługi dla mieszkańców mogą świadczyć również wolontariusze w zakresie,  

w sposobie i w czasie określonym w stosownych porozumieniach. 

2. Świadczenia usług przez wolontariuszy odbywają się z zachowaniem warunków 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

§ 10 

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 
 


