
 
 

UCHWAŁA NR 0007/XLII/302/2022 
RADY POWIATU SUSKIEGO 

z dnia 12 lipca 2022 roku 

w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Łętowni oraz nadania statutu. 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 
z 2022 roku poz. 528), art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 
z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.), art. 19 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. 
Dz.U. z 2021 roku poz. 2268 z późn.zm.) Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1) Z dniem 1 sierpnia 2022 roku Dom Pomocy Społecznej w Łętowni ulega przekształceniu w ten 
sposób, że Dom staje się domem pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych 
fizycznie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 

2) Zadania Domu w zakresie świadczenia usług dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych 
fizycznie realizowane są w Łętowni 353, gmina Jordanów. 

3) Zadania Domu w zakresie świadczenia usług dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 
realizowane będą w Jordanowie przy ulicy Rynek 45 w filii Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, 
w budynku przekazanym Powiatowi Suskiemu w użyczenie przez Zgromadzenie Panien Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Krakowie. 

§ 2. W Domu Pomocy Społecznej w budynku położonym przy ulicy Rynek 45 w Jordanowie wykonywane 
będą w szczególności zadania, które do dnia 31.07.2022 roku realizowane były przez Zgromadzenie Panien 
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny jako zadanie zlecone, na podstawie umowy z dnia 10.01.2022 nr 
1/DPS/2022 

§ 3. 1) Z dniem 1 sierpnia 2022 roku nadaje się Statut Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały. 

2) Z dniem 1 sierpnia 2022 roku traci moc Statut Domu Pomocy Społecznej w Łętowni uchwalony Uchwałą 
nr 0007/XXXVI/250/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2017 roku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Suskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2022 r. 

   
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego 

 
 

Jan Banaś 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 lipca 2022 r.

Poz. 5066



Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Suskiego  

z dnia12.07.2022r. nr 0007/XLII/302/2022 

 

Statut 

Domu Pomocy Społecznej w Łętowni 

 

§ 1 

Dom Pomocy Społecznej w Łętowni zwany dalej „Domem” działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj.Dz.U z 2021 roku nr 2268 

z późn.zm.) 

2. Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2022 roku 

poz.528) 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (tj. DzU. z 2021 roku 

poz.305 z późn.zm.) 

4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w 

sprawie domów pomocy społecznej zmienionego Rozporządzeniem Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 roku (Dz.U z 2018 roku poz. 278) 

5. Niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Siedzibą Domu Pomocy Społecznej jest Łętownia nr 353. Gmina Jordanów. 

2. Dom Pomocy Społecznej w Łętowni jest  jednostką organizacyjną Powiatu Suskiego  

działającą w formie jednostki budżetowej. 

3. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

4. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. 

5. Obsługę finansowo-księgową Domu zapewnia Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 

w Suchej Beskidzkiej. 

§ 3 

1. Dom Pomocy Społecznej w Łętowni jest domem  pobytu stałego zapewniającym 

całodobową opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby swoich mieszkańców. 

2. Dom świadczy usługi osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym fizycznie oraz 

dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie, z zastrzeżeniem ust.3 i ust.4 

3. Zadania Domu w zakresie świadczenia usług dla osób w podeszłym wieku oraz 

niepełnosprawnych fizycznie realizowane są w Łętowni 353, gmina Jordanów. 

4. Zadania Domu w zakresie świadczenia usług dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie realizowane są w Jordanowie przy ulicy Rynek 45 w filii Domu Pomocy 

Społecznej w Łętowni. 

5. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze 

standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby 

mieszkańców. 
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§ 4 

1. Zasady organizacji i funkcjonowania Domu uwzględniają stopień psychicznej i 

fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do:  godności, intymności, możliwości 

dokonywania wyboru, poczucia bezpieczeństwa, niezależności, rozwoju osobowości, 

podmiotowego traktowania mieszkańców, posiadania własnych  przedmiotów i miejsca 

do ich przechowywania, korzystania z własnego ubrania, własnej przestrzeni życiowej 

do indywidualnego zagospodarowania, spożywania posiłków zbliżonych do 

domowych, aktywnego trybu życia, przełamywania izolacji i monotonii życia w domu, 

zwłaszcza podtrzymywania więzi z rodziną oraz rozwijania kontaktów ze środowiskiem 

lokalnym.  

2. Dom świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem w zakresie potrzeb 

bytowych, opiekuńczych,  wspomagających oraz edukacyjnych. 

§ 5 

1. Domem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Zarząd Powiatu Suskiego po zasięgnięciu 

opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej. 

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za  działalność Domu. 

3. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, a czynności związane 

ze stosunkiem pracy wykonuje Dyrektor. 

4. Szczegółową organizację i  działanie Domu określa Regulamin Organizacyjny 

opracowany przez Dyrektora Domu  na podstawie niniejszego Statutu i uchwalony 

przez Zarząd Powiatu. 

5. W celu realizacji zadań Domu Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, 

regulaminów, instrukcji i procedur. 

§ 6 

1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Suski przy pomocy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej. 

2. Wojewoda Małopolski sprawuje nadzór i kontrolę nad Domem w zakresie określonym 

w przepisach ustawy o pomocy społecznej. 

 

§ 7 

1. Na tablicach, wywieszkach, ogłoszeniach, pieczątkach, formularzach oraz 

korespondencji używa się nazwy Dom Pomocy Społecznej w Łętowni. 

2. Dom Pomocy Społecznej  w  Łętowni używa pieczęci o treści: 

Dom Pomocy Społecznej 

w Łętowni 

34-242 Łętownia 353 (powiat Sucha Beskidzka) 

tel./faks 18 27-73-010 

NIP: 735-10-59-583, REGON: 490393652 

§ 8 

Zmiany Statutu wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.  
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