
UCHWAŁA NR LII/308/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art.17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 57 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1296, poz. 1981 i poz. 2270 oraz 
z 2022 r. poz. 1 i poz. 66) oraz art. 11 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 
poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie: Dom Pomocy Społecznej w Gorysławicach. 

§ 2.  

Nadaje się Domowi Pomocy Społecznej w Gorysławicach statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Dom zostanie wyposażony w nieruchomość zabudowaną budynkiem, położoną w miejscowości Gorysławice 
123 A, na działce o nr ewidencyjnym 4-1091/49, stanowiącą własność Gminy Wiślica. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 
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                                                                                            Załącznik  
                                                                                            do Uchwały Nr LII/308/2022 
                                                                                            Rady Miejskiej w Wiślicy 
                                                                                            z dnia 7 kwietnia 2022 
 
 
 
 
 

STATUT  

DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ  

W GORYSŁAWICACH 
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Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 § 1. 

1. Siedziba Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach zwanego dalej „DPS" znajduje się  

w Gorysławicach 123 A, gmina Wiślica, powiat buski, województwo świętokrzyskie. 

2. DPS  działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 

559), 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268  

z późn zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

305 z późn zm.), 

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  

w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 734 z późn. zm.), 

5) niniejszego statutu, 

6) regulaminu organizacyjnego. 

 

§ 2. 

1. DPS jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzoną przez 

Gminę Wiślica. 

2. DPS jest samorządową jednostką budżetową Gminy Wiślica. 

3. DPS jest placówką stałego pobytu, koedukacyjną, przeznaczoną dla osób w podeszłym 

wieku i przewlekle chorych oraz osób niesamodzielnych – potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, w tym  

z niepełnosprawnością ruchową o zasięgu gminnym. 

4. DPS przyjmuje mieszkańców na podstawie decyzji wydanych przez właściwy organ, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady ustalania i wysokości opłat regulują odrębne 

przepisy. 
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§ 3. 

1. Nadzór nad działalnością DPS-u sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica. 

2. Nadzór nad jakością działalności, jakością świadczonych usług przez DPS zgodnie  

z obowiązującymi standardami sprawuje Wojewoda Świętokrzyski. 

 

Rozdział 2. 

CELE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 

 

§ 4. 

1. Celem działalności DPS-u jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, 

    niepełnosprawności osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym 

życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. 

2. DPS świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego 

standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim 

przebywających oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

3. Organizacja DPS-u, zakres i poziom usług świadczonych przez DPS uwzględnia  

w szczególności zasadę poszanowania wolności, intymności, godności i poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców DPS oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 

4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków mieszkańców DPS określa „Regulamin 

Mieszkańców  DPS”. 

 

Rozdział 3. 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 

§ 5. 

1. DPS-em kieruje i reprezentuje go na zewnątrz jednoosobowo Kierownik DPS-u. 

2. Kierownika DPS-u zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica. 

3. Kierownik zarządza DPS-em i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa   

udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica. 

4. Kierownik odpowiada za działalność DPS-u i realizację zadań statutowych oraz 

prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi. 

5. Kierownik DPS-u zatrudnia i zwalnia pracowników DPS-u. 
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6. Kierownik DPS-u wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

DPS-u. 

7. W celu realizacji zadań statutowych DPS-u, Kierownik jest uprawniony do wydawania 

zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

 

Rozdział 4. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

§ 6. 

Zasady funkcjonowania DPS-u, strukturę organizacyjną określa "Regulamin Organizacyjny 

Domu Pomocy Społecznej" opracowany przez Kierownika DPS, a zatwierdzony przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica. 

 

Rozdział 5. 

GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 7. 

1. DPS jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 

przepisami prawa dla tych jednostek. 

2. Podstawą gospodarki finansowej DPS-u jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków. 

3. Plan finansowy DPS-u opracowuje jego Kierownik, a zatwierdza Burmistrz Miasta  

i Gminy Wiślica. 

4. DPS realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową 

i przekazywanych z budżetu Gminy. 

5. DPS pokrywa wydatki z budżetu Gminy Wiślica, a uzyskane dochody odprowadza do 

budżetu Gminy. 

6. Dom Pomocy Społecznej posiada odrębny rachunek bankowy. 

7. Środki na działalność prowadzoną przez DPS, przekazywane są na rachunek DPS-u i mogą 

być wykorzystane do wysokości planu finansowego. 

8. Majątek DPS-u jest mieniem Gminy Wiślica i może być wykorzystywany jedynie do 

realizacji celów związanych z działalnością statutową. 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7910B408-7E3C-4830-8885-5628FD0D4A15. Podpisany Strona 4



Rozdział 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LII/308/2022 

RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 7 kwietnia 2022 

 

w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach 
 

W 2021 roku Gmina Wiślica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania  

pn. „Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: 

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20. Projekt został oceniony pozytywnie i wybrany do 

dofinansowania. 

Utworzony Dom Pomocy Społecznej w Gorysławicach przewidziany jest na 16 

pensjonariuszy. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie rozpoczęcie funkcjonowania 

DPS-u przewidziane jest na lipiec 2022 r. 

Dom zostanie wyposażony w nieruchomość zabudowaną budynkiem położoną  

w miejscowości Gorysławice 123 A, na działce o nr ewidencyjnym 4-1091/49, stanowiącą 

własność Gminy Wiślica. 

Po zakończonych pracach budowlanych i wyposażeniu w niezbędny sprzęt  

i urządzenia, budynek zostanie przekazany na rzecz jednostki. 

Po podjęciu przedmiotowej uchwały zostanie skierowany wniosek do Wojewody 

Świętokrzyskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej  

w Gorysławicach. 
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