
Załącznik do Uchwały 
Nr ……………Rady Miasta Krakowa 
z dnia …………….. 2017 r. 

OBWIESZCZENIE
Rady Miasta Krakowa z dnia ……….. 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy 
Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i poz. 1579) 
ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLIII/563/12 
Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy 
Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 2452), 
z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr XVI/291/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLIII/563/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzenia Domu 
Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2015 r. 
poz. 3736);

2) uchwałą Nr LXVI/1652/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania 
statutu jednostce budżetowej – Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 
(Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 2046);

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 3 – 4 uchwały Nr XVI/291/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r., które 
stanowią: 

„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”,

2) § 3 – 4 uchwały Nr LXVI/1652/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r., które 
stanowią: 
„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.”



Załącznik do obwieszczenia  Rady Miasta Krakowa 
z dnia ……………. r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy 
Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

UCHWAŁA NR XLIII/563/12 

RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz art. 111 w związku z art. 17 ust. 2 
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 
z późn. zm.2), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1.3 Tworzy się Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla osób uzależnionych 
od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową.

§ 2. Działalność Domu Pomocy Społecznej w Krakowie będzie prowadzona w Krakowie 
przy ulicy Rozrywka 1. 

§ 3. Zasady funkcjonowania Domu określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1 tekst jednolity opublikowany został w Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 
730 i poz. 935;
2 tekst jednolity opublikowany został w Dz. U. z 2016 r. poz. 930; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, poz. 1359 i poz. 1616 oraz z 
2016 r. poz. 753, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174;
3 zmieniony przez § 1 uchwały Nr XVI/291/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLIII/563/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. 
Rozrywka 1 (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 3736), który wszedł w życie z dniem 4 kwietnia 2015 r.



Załącznik do Uchwały Nr XLIII/563/12 
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2012  r.4, 5

STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

w Krakowie ul. Rozrywka 1

§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1, zwany dalej „Domem” jest 
samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako 
wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.

2. Siedzibą i obszarem działania Domu jest Miasto Kraków.

3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.

§ 2. Dom działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także niniejszy 
Statut oraz regulamin organizacyjny przyjęty przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 3. 1. Celem Domu jest zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu, wymagającym 
całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie 
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz 
umożliwianie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, w tym w zakresie terapii uzależnień.

2. Dom ponadto zapewnia dostęp do:

1) indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych ze specjalistą psychoterapii uzależnień 
lub instruktorem terapii uzależnień lub osobą przeszkoloną w zakresie oddziaływań 
terapeutycznorehabilitacyjnych wobec osób uzależnionych od alkoholu;

2) treningu funkcji poznawczych, w tym treningu pamięci;

3) treningów umiejętności społecznych, służących utrzymywaniu abstynencji lub ograniczaniu 
spożywania alkoholu;

4) działań motywujących, mających na celu utrzymywanie abstynencji lub ograniczanie 
spożywania alkoholu.

3. W celu zapewnienia dostępu do usług i świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, Dom 
współpracuje z gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych i podmiotami 
wykonującymi działalność w zakresie leczenia i profilaktyki uzależnień.

4. W celu podnoszenia kwalifikacji i szkolenia pracowników Dom może współpracować 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 
i 1948), prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień.

§ 4. Szczegółowy zakres działania Domu, w tym strukturę organizacyjną, określa 
opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez Prezydenta Miasta 
Krakowa.

4 zmieniony przez § 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3, 
5 w brzmieniu ustalonym przez § 2 uchwały Nr LXVI/1652/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania 
statutu jednostce budżetowej – Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2017 r. 
poz. 2046), który wszedł w życie z dniem 8 kwietnia 2017 r.



§ 5. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu, z którym nawiązuje 
i rozwiązuje stosunek pracy Prezydent Miasta Krakowa.

2. Dyrektor Domu działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta 
Krakowa.

3. Dyrektor Domu jest upoważniony do reprezentowania Domu przed sądami powszechnymi, 
administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem 
działania Domu oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa.

4. Dyrektor Domu wydaje decyzje administracyjne dla realizacji zadań statutowych i ustawowych 
Domu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 6. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Domu 
wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Domu.

§ 7. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej 
Kraków, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
2. Podstawą działania Domu jest plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora 
Domu na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Krakowa.
3. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 8. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miasta Krakowa.



Uzasadnienie

Uchwała Nr XLIII/563/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2012 r. poz. 2452), została zmieniona uchwałą Nr XVI/291/15 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/563/12 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. 
Rozrywka 1 (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 3736), a następnie uchwałą Nr 
LXVI/1652/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu jednostce 
budżetowej – Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 (Dz.U. Woj. 
Małopolskiego z 2017 r. poz. 2046).

Ze względu na wprowadzone zmiany, przyjęcie tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały 
jest celowe i w pełni uzasadnione.

Niniejsza uchwała pozostaje bez wpływu na dochody i wydatki Miasta, a także 
nie wymaga zwiększenia zatrudnienia oraz poniesienia innych dodatkowych wydatków 
na funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej. Regulacja nie 
będzie powodować powstania w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed 
jej wprowadzeniem.


