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STATUT 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

W KONINIE 

 

 

I. Przepisy ogólne 

§ 1. 

Dom Pomocy Społecznej w Koninie, zwany dalej “Domem”, jest jednostką organizacyjną 

miasta Konina prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

§ 2. 

Dom składa się z domu stałego pobytu przeznaczonego dla osób przewlekle 

somatycznie chorych oraz domów pobytu dziennego dla osób starszych i dla osób 

z chorobą Alzheimera stanowiących ośrodki wsparcia w rozumieniu przepisów ustawy 

o pomocy społecznej, zwanych dalej “Dziennymi domami”. 

§ 3. 

1. Siedzibą Domu Pomocy Społecznej i domu pobytu dziennego dla osób z chorobą 

Alzheimera jest Konin, ul. Południowa 1. 

2. Siedzibą domu pobytu dziennego dla osób starszych jest Konin,. ul. Południowa 2. 

II. Cele i przedmiot działania 

§ 4. 

Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie usług na rzecz mieszkańców 

w zakresie określonym odrębnymi przepisami. 



§ 5. 

1. Dzienne domy to: 

1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, 

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera. 

2. Dzienne domy zapewniają  swoim podopiecznym odpowiednie warunki pobytu 

dziennego, częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych. 

3.  Dzienne domy  zapewniają: 

1) informację i pomoc w zasięganiu porad w przychodniach, urzędach itp., 

2) pomoc w załatwianiu spraw rodzinnych i osobistych, 

3) pobyt w Dziennym domu oraz posiłki w stołówce Domu, 

4) zakres usług dostosowany  do indywidualnych potrzeb podopiecznych. 

III. Organizacja Domu 

§ 6. 

1. Działalnością Domu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Dom na zewnątrz oraz 

odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie. 

2. Kandydata na Dyrektora wyłania się na zasadach określonych ustawa 

o pracownikach samorządowych. 

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Konina. 

4. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta Konina po zasięgnięciu opinii dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. 

5. Dyrektor Domu zaciąga zobowiązania i dokonuje czynności prawnych na 

podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta 

Konina. 

§ 7. 

1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent przy pomocy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. 

2. Nadzór nad przestrzeganiem standardów opieki a także nad przestrzeganiem 

standardów usług świadczonych przez placówkę i nad zgodnością zatrudnienia 

pracowników placówki z wymaganiami kwalifikacyjnymi sprawuje Wojewoda 

Wielkopolski. 



IV. Gospodarka finansowa 

§ 8. 

Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków zwany „planem 

finansowym jednostki budżetowej”, sporządzony na podstawie uchwalonego budżetu 

miasta, zatwierdzony przez Dyrektora Domu. 

§ 9. 

1. Dom pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a uzyskane dochody 

odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta. 

2. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie 

o finansach publicznych. 

§ 10. 

 

Mienie Domu jest mieniem komunalnym stanowiącym własność miasta Konina, 

przekazany w trwały zarząd Domowi. 

§ 11. 

 

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Dyrektor Domu 

i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Domu. 

§ 12. 

Zmiana statutu następuje w trybie i na zasadach przewidzianych do jego ustalania. 

 


