
UCHWAŁA NR 475/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1 i art. 92  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 19 pkt 10 ustawy  z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)  Rada Miejska w Radomiu 
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statuty niżej wymienionym domom pomocy społecznej w Radomiu, dla których Gmina Miasta 
Radomia jest organem prowadzącym: 

1) Domowi Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16 stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Domowi Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu przy ul. Struga 
88 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Domowi Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35 stanowiący załącznik nr 
3 do niniejszej uchwały,

4) Domowi Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów 13 stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 839/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie nadania 
statutów placówkom pomocy społecznej. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik
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STATUT

Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu 

przy ul. Wyścigowej 16

 
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16 zwany
dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia wykonującą zadania opieki
instytucjonalnej i działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.
zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814
z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.
zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 902 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn.
zm.),

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.),

8)  przepisów niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Domu jest Radom.
       2. Obszarem działania Domu jest Miasto Radom.
     3. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu nie
posiadającą  osobowości prawnej.
       4. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania Domu

§ 3.  Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób
przewlekle somatycznie chorych. 

§ 4. Dom świadczy usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne dla osób w nim niezamieszkujących,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr …....../2017

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia .......….... 2017 roku
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§ 5. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe,
opiekuńcze i wspomagające z uwzględnieniem zasad określonych  w przepisach wykonawczych
dotyczących domów pomocy społecznej.

§ 6. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług zdrowotnych przysługujących na podstawie
odrębnych przepisów.
 
§  7. Dom  współpracuje  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu,  sądami
rodzinnymi,  organizacjami  społecznymi  i  pozarządowymi,  kościołem  katolickim  i  innymi
związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi i prawnymi w celu
realizacji swoich zadań.

Rozdział III
Organizacja Domu

§ 8.1. Działalnością Domu kieruje Dyrektor, reprezentując go na zewnątrz.
     2.  Prezydent  Miasta  Radomia  nawiązuje i  rozwiązuje stosunek pracy z  Dyrektorem  oraz
wykonuje wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
     3.  Dyrektor  Domu działa  na  podstawie  i  w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta Radomia.
         4. Dyrektor  Domu jest odpowiedzialny za jego działalność.
         5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu.
         6. Dyrektor Domu realizuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników.
    7.  Dyrektor  może  wydawać  regulaminy,  instrukcje  i  inne  zarządzenia  regulujące  zasady
funkcjonowania i ustrój wewnętrzny Domu.

§  9.1.  Obsługę  administracyjną,  finansową  i  organizacyjną  Domu  zapewnia  Centrum  Usług
Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu.
     2. Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu wykonuje dla Domu
zadania  centralnego  zamawiającego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
zamówień publicznych.

§ 10. 1.  Strukturę  organizacyjną  i  szczegółowy zakres  zadań Domu określa  opracowany przez
Dyrektora regulamin organizacyjny przyjęty przez Prezydenta Miasta Radomia.
      2.  Zakres  uprawnień,  obowiązków i  odpowiedzialności  pracowników Domu określa  jego
Dyrektor.

        
Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 11. 1.  Dom jest  gminną  jednostką  budżetową w rozumieniu  przepisów  ustawy o  finansach
publicznych i  prowadzi  gospodarkę finansową  zgodnie  z  przepisami obowiązującymi  dla  tych
jednostek.
           2. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową, o której
mowa w ust. 1.
        3. Dom prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków
zwany planem finansowym – stanowiący część budżetu Gminy Miasta Radomia.
     4.  Dom  posiada  wyodrębnione  rachunki  bankowe  niezbędne  do  prowadzenia  swojej
działalności. 
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§ 12. 1.  Mienie przekazane Domowi przez Gminę Miasta Radomia jest  mieniem komunalnym,
do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
    2.  Dom  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13. Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu ponosi Dyrektor Domu.
      
§  14. Wszelkie  zmiany  niniejszego  Statutu  następują  w  drodze  uchwały  Rady  Miejskiej
w Radomiu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej

w Radomiu przy ul. Struga 88

 
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu przy ul. Struga 88 
zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia wykonującą zadania 
opieki instytucjonalnej i działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.
zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.814
z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.
zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 902 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn.
zm.),

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 546 z późn. zm.),

8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.964 z późn. zm.),

9) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie
zajęć  rehabilitacji  społecznej  w  domach  pomocy  społecznej  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250),

10)  przepisów niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Domu jest Radom.
       2. Obszarem działania Domu jest Miasto Radom.
     3. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu nie
posiadającą  osobowości prawnej.
       4. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr …....../2017

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia .......….... 2017 roku
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Rozdział II
Cel i zadania Domu

§ 3.  Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych
oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych. 

§ 4. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe,
opiekuńcze i wspomagające z uwzględnieniem zasad określonych  w przepisach wykonawczych
dotyczących domów pomocy społecznej.

§ 5. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług zdrowotnych przysługujących na podstawie
odrębnych przepisów.
 
§ 6. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim
niezamieszkujących.

§  7. Dom  współpracuje  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu,  sądami
rodzinnymi,  organizacjami  społecznymi  i  pozarządowymi,  kościołem  katolickim  i  innymi
związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi  i prawnymi w celu
realizacji swoich zadań.

Rozdział III
Organizacja Domu

§ 8.1. Działalnością Domu kieruje Dyrektor, reprezentując go na zewnątrz.
      2.  Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i  rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem  oraz
wykonuje wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
     3.  Dyrektor  Domu działa  na  podstawie  i  w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta Radomia.
         4. Dyrektor  Domu jest odpowiedzialny za jego działalność.
         5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu.
        6. Dyrektor Domu realizuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników.
    7.  Dyrektor  może  wydawać  regulaminy,  instrukcje  i  inne  zarządzenia  regulujące  zasady
funkcjonowania i ustrój wewnętrzny Domu.

§  9.1.  Obsługę  administracyjną,  finansową  i  organizacyjną  Domu  zapewnia  Centrum  Usług
Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu.
     2. Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu wykonuje dla Domu
zadania  centralnego  zamawiającego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
zamówień publicznych.

§ 10. 1.  Strukturę  organizacyjną  i  szczegółowy zakres  zadań Domu określa  opracowany przez
Dyrektora regulamin organizacyjny przyjęty przez Prezydenta Miasta Radomia.
       2. Zakres uprawnień,  obowiązków i odpowiedzialności pracowników Domu określa jego
Dyrektor.
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Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 11. 1.  Dom jest  gminną  jednostką  budżetową w rozumieniu  przepisów  ustawy o  finansach
publicznych i  prowadzi  gospodarkę finansową  zgodnie  z  przepisami obowiązującymi  dla  tych
jednostek.
           2. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową, o której
mowa w ust.1.
        3. Dom prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków
zwany planem finansowym – stanowiący część budżetu Gminy Miasta Radomia.
     4.  Dom  posiada  wyodrębnione  rachunki  bankowe  niezbędne  do  prowadzenia  swojej
działalności. 

§ 12. 1.  Mienie przekazane Domowi przez Gminę Miasta Radomia jest  mieniem komunalnym,
do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
    2.  Dom  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13. Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu ponosi Dyrektor Domu.
   
§  14. Wszelkie  zmiany  niniejszego  Statutu  następują  w  drodze  uchwały  Rady  Miejskiej
w Radomiu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu 

przy ul. Garbarskiej 35

 
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu przy ul. Garbarskiej 35 zwany dalej
„Domem”  jest  jednostką  organizacyjną  Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  opieki
instytucjonalnej i działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.
zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.814
z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.
zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 902 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870
z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn.
zm.),

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz.964 z późn. zm.),

8)  przepisów niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Domu jest Radom.
       2. Obszarem działania Domu jest Miasto Radom.
     3. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu nie
posiadającą  osobowości prawnej.
       4. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania Domu

§ 3. Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. 
§ 4. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe,

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr …....../2017

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia .......….... 2017 roku
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opiekuńcze  i  wspomagające z  uwzględnieniem zasad określonych w przepisach wykonawczych
dotyczących domów pomocy społecznej.

§ 5. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług zdrowotnych przysługujących na podstawie
odrębnych przepisów.
 
§ 6. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim
niezamieszkujących.

§  7. Dom  współpracuje  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu,  sądami
rodzinnymi,  organizacjami  społecznymi  i  pozarządowymi,  kościołem  katolickim  i  innymi
związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi  i prawnymi w celu
realizacji swoich zadań.

Rozdział III
Organizacja Domu

§ 8.1. Działalnością Domu kieruje Dyrektor, reprezentując go na zewnątrz.
      2.  Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i  rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem  oraz
wykonuje wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
     3.  Dyrektor  Domu działa  na  podstawie  i  w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta Radomia.
         4. Dyrektor  Domu jest odpowiedzialny za jego działalność.
         5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu.
         6. Dyrektor Domu realizuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników.
    7.  Dyrektor  może  wydawać  regulaminy,  instrukcje  i  inne  zarządzenia  regulujące  zasady
funkcjonowania i ustrój wewnętrzny Domu.

§  9.1.  Obsługę  administracyjną,  finansową  i  organizacyjną  Domu  zapewnia  Centrum  Usług
Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu.
     2. Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu wykonuje dla Domu
zadania  centralnego  zamawiającego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
zamówień publicznych.

§ 10. 1.  Strukturę  organizacyjną  i  szczegółowy zakres  zadań Domu określa  opracowany przez
Dyrektora regulamin organizacyjny przyjęty przez Prezydenta Miasta Radomia.
       2. Zakres uprawnień,  obowiązków i odpowiedzialności pracowników Domu określa jego
Dyrektor.

        
Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 11. 1.  Dom jest  gminną  jednostką  budżetową w rozumieniu  przepisów  ustawy o  finansach

Id: 220978CB-825B-4752-AD73-D738AFE40D46. Uchwalony Strona 2



publicznych i  prowadzi  gospodarkę finansową  zgodnie  z  przepisami obowiązującymi  dla  tych
jednostek.
           2. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową, o której
mowa w ust. 1.
        3. Dom prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków
zwany planem finansowym – stanowiący część budżetu Gminy Miasta Radomia.
     4.  Dom  posiada  wyodrębnione  rachunki  bankowe  niezbędne  do  prowadzenia  swojej
działalności. 

§ 12. 1.  Mienie przekazane Domowi przez Gminę Miasta Radomia jest  mieniem komunalnym,
do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
    2.  Dom  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13. Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu ponosi Dyrektor Domu.
       
§  14. Wszelkie  zmiany  niniejszego  Statutu  następują  w  drodze  uchwały  Rady  Miejskiej
w Radomiu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Domu Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Rodziny Ziętalów 13

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów 13 zwany dalej „Domem” jest
jednostką  organizacyjną  Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  opieki  instytucjonalnej
i działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.
zm.),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814
z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.
zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 902 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870
z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn.
zm.),

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 546 z późn. zm.),

8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz.964 z późn. zm.),

9) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie
zajęć  rehabilitacji  społecznej  w  domach  pomocy  społecznej  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250),

10)  przepisów niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Domu jest Radom.
       2. Obszarem działania Domu jest Miasto Radom.
     3. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu nie
posiadającą  osobowości prawnej.
       4. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania Domu

§ 3. Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. 
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§ 4. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe,
opiekuńcze i wspomagające z uwzględnieniem zasad określonych  w przepisach wykonawczych
dotyczących domów pomocy społecznej.

§ 5. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług zdrowotnych przysługujących na podstawie
odrębnych przepisów.
 
§ 6. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim
niezamieszkujących.

§  7. Dom  współpracuje  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu,  sądami
rodzinnymi,  organizacjami  społecznymi  i  pozarządowymi,  kościołem  katolickim  i  innymi
związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi  i prawnymi w celu
realizacji swoich zadań.

Rozdział III
Organizacja Domu

§ 8.1. Działalnością Domu kieruje Dyrektor, reprezentując go na zewnątrz.
      2.  Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i  rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem  oraz
wykonuje wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
     3.  Dyrektor  Domu działa  na  podstawie  i  w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta Radomia.
         4. Dyrektor  Domu jest odpowiedzialny za jego działalność.
         5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu.
         6. Dyrektor Domu realizuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników.
    7.  Dyrektor  może  wydawać  regulaminy,  instrukcje  i  inne  zarządzenia  regulujące  zasady
funkcjonowania i ustrój wewnętrzny Domu.

§  9.1.  Obsługę  administracyjną,  finansową  i  organizacyjną  Domu  zapewnia  Centrum  Usług
Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu.
     2. Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu wykonuje dla Domu
zadania  centralnego  zamawiającego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
zamówień publicznych.

§ 10. 1.  Strukturę  organizacyjną  i  szczegółowy zakres  zadań Domu określa  opracowany przez
Dyrektora regulamin organizacyjny przyjęty przez Prezydenta Miasta Radomia.
      2.  Zakres  uprawnień,  obowiązków i  odpowiedzialności  pracowników Domu określa  jego
Dyrektor.

        
Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 11. 1.  Dom jest  gminną  jednostką  budżetową w rozumieniu  przepisów  ustawy o  finansach
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publicznych i  prowadzi  gospodarkę finansową  zgodnie  z  przepisami obowiązującymi  dla  tych
jednostek.
           2. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową, o której
mowa w ust. 1.
        3. Dom prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków
zwany planem finansowym – stanowiący część budżetu Gminy Miasta Radomia.
     4.  Dom  posiada  wyodrębnione  rachunki  bankowe  niezbędne  do  prowadzenia  swojej
działalności. 

§ 12. 1.  Mienie przekazane Domowi przez Gminę Miasta Radomia jest  mieniem komunalnym,
do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
    2.  Dom  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13. Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu ponosi Dyrektor Domu.
       
§  14. Wszelkie  zmiany  niniejszego  Statutu  następują  w  drodze  uchwały  Rady  Miejskiej
w Radomiu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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