
Uchwała Nr 1116/XLII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 954/XXXVIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 
28 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej z siedzibą 

w Lublinie przy ul. Ametystowej 22

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 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) 
oraz na podstawie 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 z późn. zm.) w związku 
z art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 10, art. 57 ust. 1 pkt 1 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 
1548 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 954/XXXVIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Lublinie przy ul. 
Ametystowej 22 zmienionej uchwałą nr 242/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
20 października 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Domu Pomocy Społecznej z siedzibą 
w Lublinie przy ul. Ametystowej 22 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2. Dom Pomocy Społecznej, o którym mowa 

w ust. 1, otrzymuje nazwę „Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II”.”;
2) Statut Domu Pomocy Społecznej stanowiący załącznik do uchwały otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta 

Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik do uchwały Nr 1116/XLII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2014 r.

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II

§ 1
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, zwany dalej „Domem” działa na 

podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 oraz 

z 2012 r. poz. 1544 i 1548 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 

885 z późn. zm.);
3) niniejszego Statutu.

§ 2
1. Dom jest wyodrębnioną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy 

o finansach publicznych.
2. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu.
3. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, 

udzielającą świadczeń niepieniężnych pobytu i usług w rozumieniu przepisów ustawy 
o pomocy społecznej.

4. Siedzibą Domu jest Miasto Lublin, ul. Ametystowa 22.
5. Do Domu przyjmowane są osoby, którym nie można zapewnić niezbędnych usług 

opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania.
6. Dom może świadczyć usługi dla osób w nim nie zamieszkujących w ramach 

obowiązujących przepisów.
7. Dom może prowadzić mieszkania chronione.

§ 3
1. Celem Domu jest zapewnienie dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle 

i somatycznie chorych całodobowej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, 
intymności i niezależności oraz świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi 
standardami.

2. W zakresie realizacji zadań Dom współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Lublinie, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami 
społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, zakładami 
opieki zdrowotnej oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 4
1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zgodnie z zakresem 

pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Lublin.
2. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta Lublin po zasięgnięciu opinii Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

§ 5
Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany 

przez Dyrektora regulamin organizacyjny przyjęty przez Prezydenta Miasta Lublin.
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§ 6
1. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy w stosunku do 

osób w nim zatrudnionych.
2. Dyrektor Domu jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich 

pracowników.

§ 7
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Lublin przy pomocy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

§ 8
1. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach 

prawa, a w szczególności ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy dochodów 

i wydatków.
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