
UCHWAŁA  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

  
z dnia  

 
w sprawie zatwierdzenia statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach 

 
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) w zw. z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego 
uchwala, co następuje: 
 

§1. Zatwierdza się statut Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 
§3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/238/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 sierpnia 

2006 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Załącznik 
do Uchwały Nr……………….. 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia     ……………………… 

 
 

STATUT 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ANNA” W KRAPKOWICACH 

 
 

§1. Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach z siedzibą w Krapkowicach, przy 
ul. Ogrodowej 5, zwany dalej Domem działa w szczególności na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. 

zm.),  
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),  
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 
4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (Dz. U. z 27 sierpnia 2012 r. poz. 964), 
5) przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw, 
6) uchwał organów Powiatu, 
7) niniejszego Statutu. 

 
§2.1. Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Krapkowickiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej. 
2. Dom jest przeznaczony dla 24 osób w podeszłym wieku. 
3. Siedziba Domu znajduje się w Krapkowicach, przy ul. Ogrodowej 5. 

 
§3. Przedmiotem działania Domu jest zapewnienie osobom w podeszłym wieku wymagającym 

całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego 
standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie 
korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

 
§4. Szczegółowy zakres działania Domu określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin 

organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego. 
 
§5. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy 

o finansach publicznych. 
 
§6.1. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

2. W imieniu Domu czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Domu. 
3. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy zatrudnianych przez siebie pracowników. 
4. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa 

i upoważnień udzielonych przez Starostę Krapkowickiego. 
 
§7. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
§8. Statut obowiązuje od daty uchwalenia. 
 
§9. Traci moc Statut Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach zatwierdzony uchwałą 

Nr XXXVII/238/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24.08.2006 r.  
 

 



Uzasadnienie  
do uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
w sprawie zatwierdzenia statutu Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach 
 
Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach działa na podstawie statutu zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXXVII/238/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. 
Wojewoda Opolski decyzją Nr 5/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. (znak pisma PSiZ.II.9423.3.2015.DR) 
zmienił decyzję Wojewody Opolskiego Nr 6/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wydania 
Powiatowi Krapkowickiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Krapkowicach 
przy ul. Ogrodowej 5 na czas nieokreślony, w ten sposób, że wydaje się Powiatowi Krapkowickiemu 
zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach ul. Ogrodowa 5, 
47-303 Krapkowice, z 24 miejscami dla osób w podeszłym wieku, na czas nieokreślony. 
Poprzednia decyzja obejmowała 22 miejsca. 
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 


