UCHWAŁA NR XLIII/646/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 17 ust.2 pkt 3 i art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650) oraz
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje :
§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie.
§ 2. Nadaje się statut Domowi Pomocy Społecznej w Koszalinie, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie wyposaża się w nieruchomości niezbędne
do funkcjonowania jednostki, oznaczone aktualnie w obrębie ewidencyjnym 0011 jako działki
nr 12/3, nr 639, nr 18/4 (część), nr 18/3 (część), nr 2/35 (część). Przekazanie nieruchomości
w trwały zarząd nastąpi po wcześniejszym dokonaniu podziałów geodezyjnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stefan Turowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/646/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 maja 2014 r.
Statut Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie, zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną
pomocy społecznej, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej
o zasięgu gminnym.
2. Siedziba Domu mieści się w Koszalinie przy ul. Morskiej 108A.
Rozdział 2.
Cele i zadania Domu
§ 2. 1. Dom jest przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie
chorych.
2. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe,
opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające, w tym religijne, na poziomie obowiązującego standardu,
według indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca.
3. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
przysługującą im na podstawie odrębnych przepisów.
4. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim
niezamieszkujących. Opłaty za świadczone usługi określa odrębna uchwała Rady Miejskiej
w Koszalinie.
5. W miarę posiadanych wolnych miejsc Dom może przyjmować mieszkańców z terenu innych gmin,
przy zachowaniu pierwszeństwa dla mieszkańców Koszalina.
§ 3. 1. W Domu umieszczane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej, wydawanej przez
Prezydenta Miasta Koszalina.
2. Pobyt w Domu jest odpłatny.
3. Zasady ustalania i wysokość opłat za pobyt w Domu określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Domem
§ 4. Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań Domu
określa opracowany przez Dyrektora Domu Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej, przyjęty
przez Prezydenta Miasta Koszalina.
§ 5. 1. Pracą Domu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Koszalina.
3. Dyrektor Domu jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, uprawnionym do
nawiązywania stosunku pracy i dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.
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Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa
§ 6. 1. Majątek Domu jest mieniem Gminy Miasta Koszalin i może być wykorzystywany jedynie do
realizacji celów związanych z działalnością statutową Domu.
2. Dom gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, na zasadach ustalonych dla jednostki
budżetowej.
3. Dom może przyjmować darowizny, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez
ofiarodawcę.
4. Dom posiada odrębny rachunek bankowy.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.
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