UCHWAŁA NR XLII/734/13
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2013r., poz. 594) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 885) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się statut Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr LXVIII/851/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 wrześnie 2006 roku
w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie oraz Uchwała Nr
XII/130/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tandyrak
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Załącznik do uchwały Nr XLII/734/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 września 2013 r.
Statut Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie
§ 1. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie, zwany dalej „Domem” działa na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. 2013r. poz. 885),
3) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 400),
4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U z 2012r., poz.964),
5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U z 2010r., Nr 238, poz.1586),
6) zarządzenia Nr 18 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 7 września 1979r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy
Społecznej „Kombatant” w Olsztynie, niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Dom jest wielofunkcyjną jednostką budżetową miasta Olsztyna.
2. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” realizuje zadanie pod nazwą: „Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
3. Dom prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków zwany planem
finansowym.
4. Dom mieści się w Olsztynie przy ul. Fałata 23K.
§ 3. 1. Dom jest jednostką przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie
chorych, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych a także osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają
zabezpieczoną częściową opiekę rodzinną i stałe miejsce zamieszkania.
2. Przedmiotem działalności Domu jest:
1) świadczenie usług opiekuńczych, bytowych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego
standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb jego mieszkańców i uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
2) organizacja mieszkańcom pomocy w korzystaniu z przysługujących im świadczeń zdrowotnych,
3) umożliwienie mieszkańcom korzystania ze świadczeń przysługującym im z tytułu powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
§ 4. Szczegółową strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu oraz zakres zadań
pracowników określa Dyrektor Domu w regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Prezydenta Olsztyna.
§ 5. 1. Domem kieruje dyrektor.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Olsztyna.
3. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.
§ 6. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
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