
UCHWAŁA NR VII/52/2019 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 30 września 2019 r. 

w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie i nadania mu statutu. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. , poz. 869 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 12 i ust. 2 pkt 3 oraz 

art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 

ze zm.) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 1 listopada 2019 r. tworzy się Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Żyrzynie przy 

ul. Tysiąclecia 154A, zwany dalej „Domem”. 

§ 2. 

Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Gminę Żyrzyn w formie 

jednostki budżetowej. 

§ 3. 

Jednostce zostanie przekazana w trwały zarząd nieruchomość zabudowana budynkiem położona 

w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 154A, na działce o numerze ewidencyjnym 362/19, stanowiącą 

własność Gminy Żyrzyn. 

§ 4. 

Domowi nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 



Załącznik do uchwały nr VII/52/2019 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 września 2019 r. 

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYRZYNIE 

Rozdział 1. Przepisy ogólne. 

§ 1. 

1. Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie, zwany dalej „Domem” działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1282 ze zm.); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.); 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351); 

6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 

ze zm.); 

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

domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.); 

8) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r. poz. 822); 

9) przepisów wykonawczych do ustaw wymienionych w punktach 1-6; 

10) Statutu Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

2. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą 

jako jednostka budżetowa Gminy Żyrzyn. 

3. Siedzibą Domu jest miejscowość Żyrzyn ul. Tysiąclecia 154A a obszarem działania Gmina 

Żyrzyn. 

4. Pełna nazwa jednostki brzmi: Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

5. Dom używa na pieczątkach, tablicach, formularzach nazwy: Dom Pomocy Społecznej 

w Żyrzynie, 24-103 Żyrzyn ul. Tysiąclecia 154A. 

6. Dom oferuje 30 miejsc stałego pobytu całodobowego. 

7. Dom posiada 11 mieszkań chronionych. 

Rozdział II. Zakres działania. 

§ 2. 

1. Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie jest placówką typu stacjonarnego świadczącą usługi 

całodobowo, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle i somatycznie 

chorych. 

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

standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim 

przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”. 

3. Dom umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego. 



4. Dom prowadzi mieszkania chronione wspierane dla osób, które ze względu na wiek lub 

przewlekłą chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie 

wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki. 

5. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim 

niezamieszkałych. Opłaty za świadczone usługi określa uchwała Rady Gminy Żyrzyn. 

6. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu opracowane 

z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość 

uczestnictwa w nim mieszkańca. 

7. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, Dom powołuje 

zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się z pracowników Domu, którzy bezpośrednio 

zajmują się wspieraniem mieszkańców. 

8. W miarę posiadanych wolnych miejsc Dom może przyjmować mieszkańców z terenu innych 

gmin, przy zachowaniu pierwszeństwa dla mieszkańców Gminy Żyrzyn i Powiatu Puławskiego. 

9. Dom przy realizacji celów współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, 

innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, kościołem katolickim, innymi 

kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, fundacjami, 

stowarzyszeniami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi współdziałać na rzecz 

mieszkańców domu. 

Rozdział III. Mieszkańcy Domu. 

§ 3. 

1. Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie przysługuje osobie, której 

nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, a która z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności wymaga całodobowej opieki i nie może samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu. 

2. Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt 

w Domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania. 

3. Decyzję administracyjną o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Wójt Gminy 

Żyrzyn lub z jego upoważnienia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

4. Osoba ubiegająca się jest kierowana do Domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi 

z wnioskiem osobiście lub jej przedstawiciel ustawowy o skierowanie do Domu na czas 

określony. 

5. Mieszkaniec Domu ma prawo do poczucia bezpieczeństwa i godnego traktowania, decydowania 

w sprawach dotyczących własnej osoby, indywidualnego traktowania i zaspokajania swoich 

potrzeb oraz ochrony prawnej. 

6. Mieszkańcy Domu mogą tworzyć samorząd, a Dom zapewnia warunki do rozwoju 

samorządności mieszkańców. 

7. Obowiązkiem mieszkańca domu jest ponoszenie opłat za pobyt w Domu, współdziałanie 

z personelem Domu w zaspokajaniu swoich potrzeb oraz przestrzeganie zasad współżycia 

społecznego, zarządzeń i regulaminów obowiązujących w Domu. 

8. Zasady ustalania i wysokość opłat za pobyt w Domu określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. 



9. Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańca Domu określa „Regulamin Mieszkańca Domu 

Pomocy Społecznej w Żyrzynie”, wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Domu, po zasięgnięciu 

opinii mieszkańców domu. 

Rozdział IV. Organizacja i zarządzanie Domem. 

§ 4. 

1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego 

sprawne funkcjonowanie. 

2. Dyrektora Domu zatrudnia Wójt Gminy Żyrzyn. 

3. Dyrektor Domu zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego 

i efektywnego funkcjonowania Domu. 

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

w Domu pracowników. 

5. Prawa i obowiązki pracowników Domu określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz regulamin pracy 

wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Domu oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy 

prawa. 

6. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez Dyrektora 

Domu regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Wójta Gminy Żyrzyn, po uprzednim 

zaopiniowaniu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

7. Działalność Domu może być uzupełniana pracą wolontariuszy. 

Rozdział V. Gospodarka finansowa. 

§ 5. 

1. Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa 

Gminy Żyrzyn, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek budżetowych w odrębnych 

przepisach. 

2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

3. Podstawą gospodarki Domu jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym 

opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Domu. 

4. Bazą majątkową Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie są nieruchomości określone w decyzji 

Wójta Gminy Żyrzyn wydanej w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, a także inne mienie 

ruchome nabyte lub przekazane na potrzeby Domu. 

5. Majątek Domu jest mieniem Gminy Żyrzyn i może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji 

celów związanych z działalnością statutową. 

6. Dom jest upoważniony do przyjmowania darowizn przeznaczonych na realizację zadań 

statutowych. 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe. 

§ 6. 

1. Dom podlega wpisowi do prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego rejestru Domów Pomocy 

Społecznej. 



2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wójt Gminy Żyrzyn, przy pomocy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

3. Nadzór i kontrolę Domu w zakresie spełniania standardów jakości świadczonych usług, 

sprawuje Wojewoda Lubelski. 

4. Wszelkie zmiany statutu dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia. 


