
Uchwała Nr LII/1794/06 

Rady Miasta Gdańska 

z dnia  29 czerwca 2006 roku 

 

w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym  

w Gdańsku 

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm.: z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, zm.: z 2006 r.  

Dz. U. Nr 45, poz.319), art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703, 

zm.: z 2005 r. Dz. U. Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788; Nr 164, poz. 1366; Nr 179, poz. 1487; 

Nr 180, poz. 1493), art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220;  

Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, 

zm.: z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568) 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

 

Nadaje się statuty następującym domom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym  

w Gdańsku stanowiące załączniki do niniejszej uchwały: 

1) Dom Pomocy Społecznej ul. Polanki 121 - Załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) Dom Pomocy Społecznej ul. Starogardzka 20 - Załącznik Nr 2 do uchwały 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 

 

Bogdan Oleszek 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr LII/1794/06 

Rady Miasta Gdańska 
z dnia 29 czerwca 2006 r. 

 

STATUT 

 

Domu Pomocy Społecznej  

w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 

 

 

§ 1 

Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121, zwany dalej „Domem” działa 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593  

z późn.zm.); 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  

z późn. zm.); 

3) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837); 

4) niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

1. Dom jest jednostką organizacyjną miasta Gdańska na prawach powiatu, finansowaną  

w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedzibą Domu jest miasto Gdańsk. 

3. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. 

4. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska przy pomocy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

 

§ 3 

1. Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu 

pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej. 

2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i rehabilitacyjne na poziomie 

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 

potrzeb mieszkańców. 

3. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych 

przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową 

odpłatność do wysokości limitu ceny - przewidzianej w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

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

w nim niezamieszkujących. 

 

§ 4 

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku lub upoważnionego 

pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

 

§ 5 

1. Domem kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz, a ponadto: 



1) organizuje pracę Domu i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez 

pracowników; 

2) kieruje bieżącymi sprawami Domu; 

3) wydaje zarządzenia dotyczące organizacji pracy Domu; 

4) wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy. 

 

§ 6 

1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu miasta Gdańska na zasadach określonych 

dla jednostek budżetowych. 

2. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

§ 7 

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez 

Dyrektora Domu i przyjęty przez Prezydenta Miasta Gdańska regulamin organizacyjny. 

 

§ 8 

Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego 

uchwalenia. 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr LII/1794/06 

Rady Miasta Gdańska 
z dnia 29 czerwca 2006 r. 

 

STATUT 

 

Domu Pomocy Społecznej  

w Gdańsku-Oruni ul. Starogardzka 20 

 

 

§ 1 

Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oruni ul. Starogardzka 20, zwany dalej „Domem” 

działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593  

z późn.zm.); 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  

z późn. zm.); 

3) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837); 

4) niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

1. Dom jest jednostką organizacyjną miasta Gdańska na prawach powiatu, finansowaną  

w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedzibą Domu jest miasto Gdańsk. 

3. Przy Domu może funkcjonować ośrodek wsparcia. 

4. Dom może tworzyć filie. 

5. Dom przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie. 

6. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska przy pomocy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

 

§ 3 

1. Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu 

pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej. 

2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i rehabilitacyjne na poziomie 

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 

potrzeb mieszkańców. 

3. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych 

przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową 

odpłatność do wysokości limitu ceny - przewidzianej w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

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

w nim niezamieszkujących. 

 

§ 4 

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku lub upoważnionego 

pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

 

 



§ 5 

1. Domem kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz, a ponadto: 

1) organizuje pracę Domu i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez 

pracowników; 

2) kieruje bieżącymi sprawami Domu; 

3) wydaje zarządzenia dotyczące organizacji pracy Domu; 

4) wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy. 

 

§ 6 

1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu miasta Gdańska na zasadach określonych 

dla jednostek budżetowych. 

2. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 7 

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez 

Dyrektora Domu i przyjęty przez Prezydenta Miasta Gdańska regulamin organizacyjny. 

 

§ 8 

Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego 

uchwalenia. 


