
 

 

UCHWAŁA NR X/109/2019 

RADY POWIATU W ZAMOŚCIU 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12. ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu w Zamościu uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim przyjętym uchwałą Nr IX/73/2015 Rady 

Powiatu w Zamościu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej 

w Majdanie Wielkim (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 784), zmienionym uchwałą Nr 

XI/111/2016 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2144), wprowadza 

się następujące zmiany:  

§ 1. otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim, zwany w treści statutu „Domem”, działa na 

podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); 

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, 

z późn. zm.); 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.); 

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734, z późn. zm.); 

8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć 

rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 250); 

9) niniejszego statutu.”. 
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§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.     

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

Województwa Lubelskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof Rusztyn 
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