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UCHWAŁA NR XXVIII.290.2016
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
im. Jana Lembasa w Zielonej Górze.
Na podstawie art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 tekst jednolity z późn. zm.1)) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 – tekst jednolity z późn. zm.2)) oraz art. 11 ust 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.3))
uchwala się
STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW im. JANA LEMBASA
W ZIELONEJ GÓRZE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze, przy ul. Lubuskiej
nr 11, zwany dalej „Domem”, jest jednostką budżetową Miasta Zielona Góra.
2. Siedzibą Domu jest Zielona Góra, ul. Lubuska nr 11.
3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz w korespondencji
nazwy „Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa”.
§ 2. Podstawą działania Domu jest w szczególności:
1) ustawa o pomocy społecznej;
2) rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej;
3) ustawa o finansach publicznych;
4) zezwolenie Wojewody Lubuskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej
oraz niniejszy statut.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1058, 1240,
1310,.1359, 1607 i 1830.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.
379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854,
1890 i 2150.
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1) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Zielona Góra;
2) prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zielona Góra;
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Domu.
Rozdział 2.
Przedmiot działania
§ 4. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
§ 5. Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz stałego pobytu osobom, które z powodu wieku,
choroby i niepełnosprawności fizycznej nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
§ 6. 1. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego
standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
2. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących świadczeń
zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianej
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
§ 7. W Domu mogą być utworzone dodatkowe, pełnopłatne miejsca czasowego pobytu na rzecz środowiska
lokalnego.
§ 8. W miarę potrzeb i możliwości Dom może świadczyć odpłatne usługi, o których mowa w § 6, na rzecz
środowiska lokalnego.
§ 9. 1. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu w Domu
wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
2. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do Domu mają osoby z uprawnieniami kombatanckimi - zgodnie
z odrębnymi przepisami.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 10. 1. Dyrektor wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo-finansowego przy pomocy
głównego księgowego i podległych pracowników oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności
Domu.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora wykonuje prezydent.
3. Dyrektor dokonuje czynności prawnych w imieniu miasta na podstawie i w granicach pełnomocnictwa
udzielonego przez prezydenta.
4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Do czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda prezydenta.
§ 11. Strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych i zasady funkcjonowania
Domu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez prezydenta.
§ 12. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zielonej Górze.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 13. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych, wydawanych przepisach wykonawczych oraz sporządza według zasad tam
podanych, sprawozdania finansowe z realizacji budżetu.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem
finansowym.
3. Dom gospodaruje wydzielonym do jego dyspozycji mieniem miasta.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 14. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
§ 15. Zmiany statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§ 16. Traci moc uchwała nr XXXIX/357/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie
Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 12, poz. 228 z późn. zm.4)).
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 18. Statut wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Tomasz Paweł Sroczyński

4) Zmiany

tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2006 r. Nr 2, poz. 33 oraz z 2012 r.
poz. 1350

