
UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2022 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 528) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/147/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 
poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 09B656BF-0C0A-405F-B421-B8D002A9A1D9. Podpisany Strona 1



 
 
 
 
 

Statut 
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 

w Dobrzejewicach 
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach zwany dalej „Domem” jest 

jednostką organizacyjną Powiatu Toruńskiego działającą jako jednostka budżetowa w 
rozumieniu ustawy o finansach publicznych, realizującą zadania pomocy społecznej w zakresie 
przewidzianym dla domów pomocy społecznej. 

2. Dom używa nazwy „Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach”. 
3. Dom ma siedzibę w Dobrzejewicach, gmina Obrowo. 
 

II. Przedmiot działalności Domu 
 

§ 2 
 

1. Dom jest miejscem stałego pobytu i świadczy usługi dla osób w podeszłym wieku obu płci. 
2. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom stałej opieki, warunków 

bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, rozwoju osobowości  
i samodzielności, z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności. 

3. Podstawową działalnością Domu jest w szczególności świadczenie mieszkańcom usług 
bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązujących 
standardów, zgodnie z indywidualnymi potrzebami tych osób. 

 
III. Organizacja Domu 

 
§ 3 

 
Strukturę organizacyjną Domu i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez 
Dyrektora Domu regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd Powiatu Toruńskiego. 
 

§ 4 
 
1. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektor Domu działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu 

Toruńskiego. 
3. Dyrektor Domu odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe 

gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi. 
4. Dyrektor jako pracodawca wykonuje wobec pracowników Domu czynności z zakresu prawa 

pracy w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. 

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/235/2022

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 26 maja 2022 r.
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5. Dyrektor i pracownicy Domu są pracownikami samorządowymi wynagradzanymi według 
zasad określonych dla pracowników samorządowych.  
 

 
IV. Gospodarka finansowa Domu 

 
§ 5 

 
1. Gospodarka finansowa Domu jako jednostki budżetowej prowadzona jest na zasadach 

określonych przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości. 
2. Dyrektor Domu odpowiada za gospodarkę finansową Domu, zarządza powierzonym mieniem, 

zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. 
3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody  

i wydatki, opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa finansowego i uchwałą 
budżetową Rady Powiatu Toruńskiego.  

4. Projekt rocznego planu finansowego przygotowuje Centrum Usług Wspólnych Powiatu 
Toruńskiego na wniosek i w porozumieniu z Dyrektorem Domu. 

 
 

V. Nadzór nad Domem 
 

§ 6 
 

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Toruński przy pomocy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Toruniu. 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 7 
 

Zadania w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Domu wykonuje 
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w zakresie określonym 
porozumieniem. 
 

§ 8 
 
 
Dom podlega wpisowi do prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego rejestru domów 
pomocy społecznej. 

 
§ 9 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy odpowiednich ustaw. 
 

§ 10 
 

Statut Domu wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2022 r. odrębnej jednostki organizacyjnej, Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Osiek nad Wisłą, do tej pory funkcjonującego w strukturach Domu Pomocy 

Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach zachodzi potrzeba dostosowania Statutu Domu do stanu 

faktycznego. 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne. 
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