
RADA POWIATU OTWOCKIEGO 
ul. Górna 13.05-400 Otwock 

lei. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338
c-mail: rada@powiat-olwocki.pl UCHW AŁA N r 177/XXIV/20

RADY PO W IA TU  O T W O C K IE G O  
z dnia  9 październ ika 2020 r.

w spraw ie nadan ia  S ta tu tu  Domowi Pomocy Społecznej „A nielin" 
w K arczew ie przy ul. Anielin 1

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie przy ul. 
Anielin 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 274/'XXXVI/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 marca 
2014 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w' Karczewie przy ul. Anielin 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

mailto:rada@powiat-olwocki.pl


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 284 z późn. zm.) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej 
nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Na podstawie uchwały Nr 274/XXXVI/14 z dnia 27 marca 2014 r. Rada Powiatu w Otwocku nadała 
Statut Domowi Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1.

Nazwa „Anielin” widnieje w Decyzji Nr 5/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2010 r. 
Ponadto nazwa „Anielin” jest używana w środowisku lokalnym. W związku z powyższym należy 
dostosować Statut jednostki do powyższego stanu.



Załącznik
do Uchwały Nr 177/XXIV/20 

Rady Powiatu Otwockiego 
z dnia 9 października 2020 r.

S T A T U T
Domu Pomocy Społecznej „A nielin” w K arczewie 

przy ul. Anielin 1

Rozdział I 
Postanow ienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej .A nielin” w Karczewie przy ul. Anielin 1. zwany dalej 
„Domem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) zezwolenia Wojewody Mazowieckiego (Decyzja Nr 5/2010 z dnia 16 lutego 2010 r.);
4) innych przepisów prawa, w szczególności dotyczących jednostek organizacyjnych

pomocy społecznej, a także samorządowych jednostek budżetowych;
5) niniejszego Statutu.

§ 2.1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Otwockiego nie posiadającą
osobowości prawnej.

2. Podmiotem prowadzącym Dom jest Powiat Otwocki.
3. Nadzór nad działalnością sprawują organy Powiatu Otwockiego w ramach swoich 

kompetencji.
4. Siedzibą Domu jest miasto Karczew.
5. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Rozdział II 
Cele i zadania

§ 3. 1. Dom realizuje zadania Powiatu Otwockiego w zakresie pomocy społecznej 
poprzez zapewnienie całodobowej opieki umieszczonym mieszkańcom, zgodnie z 
obowiązującymi standardami.
2. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom poczucia wolności, intymności, 

godności i bezpieczeństwa przy uwzględnieniu stopień ich fizycznej i psychicznej 
sprawności.

3. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie 
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 
potrzeb osób w nich przebywających.

Rozdział III 
O rgan izacja  i zarządzan ie

§ 4. 1. Domem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Otwocku.
3. W czasie nieobecności lub czasowej niezdolności do pracy. Dyrektora zastępuje 

osoba przez niego wskazana, a w przypadku braku takiej osoby wskazuje ją Zarząd 
Powiatu w Otwocku.

4. Dyrektor Domu jest uprawniony do wydawania wewnętrznych zarządzeń, 
regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.



5. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin 
Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Otwocku.

Rozdział IV 
G ospodarka finansow a

§ 5. 1. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Otwockiego.
2. Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w 

przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.

3. Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi roczny plan finansowy obejmujący 
dochody i wydatki, przygotowany przez Dyrektora.

4. Dom prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach otrzymanych środków 
oraz gospodaruje mieniem pozostającym w jego posiadaniu.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zapewnia Domowi obsługę pod 
względem finansowo -  księgowym.

Rozdział IV 
Postanow ienia końcowe

§ 6. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


