Uchwała Nr XLIII/308/2014
Rady Powiatu Głogowskiego
z dnia 05.11.2014 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami)
Rada Powiatu Głogowskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie w następującym
brzmieniu:
Statut Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 2.
Dom Pomocy Społecznej „Magnolia”

w Głogowie, zwany dalej „Domem” działa na

podstawie przepisów prawa, w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182
z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
595 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz.885 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223
poz. 1458 z późn. zm.),
5) niniejszego statutu.

§ 3.
1. Dom jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką budżetową Powiatu Głogowskiego.
2. Dom nosi nazwę „Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie”.

§ 4.
1. Siedzibą Domu jest miasto Głogów, ul. Neptuna 22/24.
2. Siedzibą filii Domu – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych Intelektualnie jest miasto Głogów, ul. Norwida 3.

Rozdział II. Zakres działania
§ 5.
1. Dom zapewnia opiekę stacjonarną osobom powyżej 18 roku życia, przewlekle
somatycznie chorym.
2. Filia Domu - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
Intelektualnie zapewnia całodobową opiekę dla chłopców i mężczyzn z różnym
stopniem upośledzenia umysłowego w wieku od 3 lat do 30 lat. Dopuszcza się pobyt
w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
Intelektualnie osób, które ukończyły 30 rok życia, jeżeli cechuje je mała zdolność
adaptacyjna do zmiany otoczenia i ponad pięcioletni okres pobytu w tym domu.
§ 6.
1. Zadaniem Domu jest zapewnienie podstawowych usług w zakresie potrzeb
bytowych, opiekuńczych, wspomagających i

edukacyjnych na poziomie

obowiązującego standardu.
2. Dom świadczy również usługi w zakresie zdrowotnym, polegające na :
a) umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń
zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów,
b) pokrywaniu opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu
ceny przewidzianych w odrębnych przepisach.

3. Dom może świadczyć odpłatne usługi na rzecz innych podmiotów, zgodnie
z potrzebami i przepisami prawa.

Rozdział III. Organizacja i zarządzanie
§ 7.
1. Domem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor Domu reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za realizację zadań.
3. Szczegółowy zakres działania Domu, strukturę organizacyjną określa regulamin
organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu zatwierdzony przez Zarząd Powiatu
Głogowskiego.

Rozdział IV. Nadzór nad działalnością Domu
§ 8.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Głogowski

Rozdział V. Gospodarka finansowa

§ 9.
1. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach
publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Domu.
3. Dom samodzielnie gospodaruje powierzonym mieniem oraz prowadzi rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 10.
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 11.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Głogowskiego.

§ 12.
Traci moc uchwała Rady Powiatu Głogowskiego Nr XLVI/362/2006 z dnia 30 czerwca
2006 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Głogowie.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Głogowskiego
w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie

Potrzeba zamiany statutu wynika z dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa,
a także związana jest z nadaniem nazwy jednostce – Dom Pomocy Społecznej „Magnolia”
w Głogowie. Nazwa „Magnolia” została wybrana w wyniku ogłoszonego konkursu z okazji
obchodzonego w bieżącym roku jubileuszu XXX – lecia powołania do życia naszego Domu.
Na wybór nazwy wpływ mieli uczestnicy konkursu, tj. mieszkańcy i pracownicy jednostki.

