
UCHWAŁA NR 106/XVII/2016 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala 
się:

STATUT 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

WE WRZEŚNI

Postanowienia ogólne

§1. 1. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, zwany dalej „Domem” jest jednostką 
organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego.

2. Siedzibą Domu jest miasto Września, ul. Szkolna 25.
3. Dom działa jako j ednostka budżetowa w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
4. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach 

oraz korespondencji nazwy: Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25, 62-300 
Września.

Cele i zakres działalności

§2 .1. Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie 
chorych.

2. Dom zapewnia całodobową opiekę w zakresie i formach wynikających 
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

3. Celem działalności Domu jest wspomaganie i wspieranie niepełnosprawnych 
oraz chorych mieszkańców w codziennych sytuacjach życiowych, stwarzanie 
optymalnych warunków bytowych na poziomie obowiązującego standardu oraz 
umożliwienie rozwoju osobistego prowadzącego do usamodzielnienia.

Organizacja pracy

§3 .1. Starosta Wrzesiński sprawuje nadzór nad działalnością Domu przy pomocy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

2. Wojewoda Wielkopolski sprawuje nadzór nad jakością działania Domu, w tym jakością 
usług, dla których Minister Polityki Społecznej określił standardy oraz zgodnością 
zatrudnionych pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi.



§4. 1. Działalnością Domu kieruje Dyrektor.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Domu wykonuje 

Starosta Wrzesiński.

§5. Szczegółowy zakres działania Domu Pomocy Społecznej, w tym strukturę organizacyjną 
określa Regulamin Organizacyjny Domu.

§6.1. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy.
2. Dom posiada odrębny rachunek bankowy oraz prowadzi rachunkowość zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.

§7. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają zachowania trybu właściwego do jego 
ustalenia.

§8. Traci moc uchwała Nr 136/XXII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 września 
2012r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gospodarka finansowa

Postanowienia końcowe


