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Uchwała Nr XLI/338/2014 
Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 24 października 2014 r. 

 
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej 

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

I 
 
Nadaje się Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej statut, o niżej podanej treści: 
 

„Statut Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej, zwany dalej również „Domem”, jest 

jednostką organizacyjną Powiatu Namysłowskiego działającą w formie jednostki 
budżetowej. 

2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Namysłowski przy pomocy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. 

3. Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,  
3) niniejszego statutu, 
4) innych aktów prawnych obowiązujących w zakresie działania Domu. 

 
§ 2 

 
1. Siedziba Domu znajduje się w Kamiennej 22, 46-100 Namysłów, w Powiecie 

Namysłowskim. 
2. Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, obojga płci. 

 
Rozdział II 

 
Przedmiot działalności 

 
§ 3 

 
1. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, oraz zaspakaja niezbędne potrzeby 

bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu. 
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2. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego, godnego życia, intymności, 
niezależności, umożliwia rozwój osobowości a w miarę możliwości rozwój 
samodzielność. 

3. Dom w swojej działalności uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności 
mieszkańców. 

4. Dom prowadzi działalność, która stwarza dodatkową szansę aktynowości podopiecznych i 
prac w ramach terapii zajęciowej. 

5. Do podstawowych zadań Domu należy m.in. zapewnienie mieszkańcom Domu 
właściwych warunków mieszkaniowych oraz usług opiekuńczych. 

 
§ 4 

1. Pobyt w Domu jest odpłatny. 
2. Odpłatność za pobyt reguluje ustawa o pomocy społecznej. 

 
Rozdział III 

 
Zarządzanie i organizacja 

 
§ 5 

 
1. Pracami Domu kieruje Dyrektor, którego powołuje i zatrudnia Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego. 
2. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy kierowników poszczególnych komórek 

organizacyjnych. 
3. Dyrektor reprezentuje jednostkę na zewnątrz i uprawniony jest do składania w jej imieniu 

oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań, w sprawach związanych z zakresem 
działania Domu. 

 
 

§ 6 
 

Działalność Domu może być uzupełniona pracą wolontariuszy. 
 

§ 7 
 

Szczegółową organizację Domu, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 
uwzględniający specyfikę sprawowanej opieki, określa Regulamin Organizacyjny Domu 
Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej, uchwalony przez Zarząd Powiatu 
Namysłowskiego. 
 

Rozdział IV 
 

Mienie i gospodarka finansowa 
 

§ 8 
 

Majątek Domu może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z prowadzoną 
działalnością. 
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§ 9 
 
1. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla 

jednostek budżetowych. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i 

wydatki. 
3. Dom pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody 

odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu. 
4. Dom prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych. 
5. Dom do realizacji swoich celów może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, 

opisanych w odrębnych przepisach zwłaszcza z funduszy celowych oraz środków Unii 
Europejskiej. 

6. Działalność statutowa Domu może być wspierana przez darowizny rzeczowe i finansowe 
od osób fizycznych i prawnych.  

 
 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 10 
 
W sprawach nieregulowanych w statucie mają zastosowanie właściwe przepisy. 
 

§ 11 
 
Wszelkie zmiany statutu dokonują się w trybie, jaki obowiązuje przy jego uchwalaniu. 
 

II 
 
Traci moc uchwała Nr XXV/248/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 
2009r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej.  
 

III 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
 

IV 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  Przewodniczący Rady Powiatu 
                                                                                                   Namysłowskiego 

 
                                                                                                 Roman Półrolniczak 

 

 


