
 

 

UCHWAŁA NR XXX/198/14 

RADY POWIATU W MOŃKACH 

z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwała się,  

co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLI/204/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie 

nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Powiatu 

Krzysztof Falkowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 czerwca 2014 r.

Poz. 2152



Załącznik do uchwały nr XXX/198/14 

Rady Powiatu w Mońkach 

z dnia 28 maja 2014 r. 

 

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA” W MOCIESZACH 

§ 1. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta w Mocieszach”, zwany dalej „Domem” działa  

na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.); 

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964); 

5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); 

6) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Dom jest jednostką  organizacyjną Powiatu Monieckiego. 

2. Siedzibą Domu jest miejscowość Mociesze w gminie Jaświły. 

3. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób w podeszłym wieku. 

4. Dom używa na tablicach, pieczątkach, wywieszkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji 

nazwy: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, Mociesze 4A, 19-124 Jaświły. 

5. Dom prowadzi działalność o zasięgu ponadgminnym. 

§ 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 i wspomagające na poziomie obowiązkowego standardu,  

w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. 

3. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących świadczeń 

zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidziane 

w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

§ 4. 1. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez 

właściwe organy gminne i powiatowe. 

2. Pobyt w Domu jest odpłatny 

3. Zasady ustalania i wysokość opłat za pobyt regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej. 

§ 5. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 

2. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu w Mońkach po zasięgnięciu opinii Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach. 

3. Dyrektor Domu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu 

w Mońkach. 

4. Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu. 

5. W celu realizacji zadań statutowych Domu, Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, 

regulaminów i instrukcji 

§ 6. 1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Moniecki, przy pomocy Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mońkach. 
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2. Nadzór nad jakością działalności oraz jakością świadczonych usług przez Dom zgodnie  

z obowiązującymi standardami, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Podlaski. 

§ 7. 1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 

przepisami prawa dla tych jednostek. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków. 

§ 8. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań Domu określa Dyrektor Domu w regulaminie 

organizacyjnym, przyjętym przez Zarząd Powiatu. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze 

do tej ustawy oraz inne obowiązujące akty prawne. 

§ 10. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego nadania. 

§ 11. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie nadania 

statutu Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach. 
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