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UCHWAŁA NR XXX!X/54/06
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
Na podstawie art 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz.
558,Nr113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, póz. 1688, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr
162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 167, póz. 1759) oraz art. 20 ust. 2 i art. 21
ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz, U. Nr 249, póz. 2104. Nr 169, póz. 1420, z 2006 r. Nr 45, póz. 319) Rada
Powiatu Zduńskowolskiego, uchwala co następuje:
§1. Nadaje się statut Domowi Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli.

.
§2. Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
Władysław Piotrowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/54/06
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30 czerwca 2006 r.

STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI
ROZDZIAŁ l
Postanowienia ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, zwany w dalsze; części statutu „Domem" działa
na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593 z późn.
zm.),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm,),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104
z późn. zm.),
4) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, póz. 1837),
5) innych przepisów prawnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej i jednostek budżetowych,
6) niniejszego statutu.

§2
1, Dom działa pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej" i ma siedzibę w Zduńskiej Woli,
ul. Łaska 42.
2. Dom jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego o zasięgu ponadgminnym.

1. Dom jest domem stałego pobytu, zapewniającym
przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych.
2. Dom dysponuje 82 miejscami.
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ROZDZIAŁ II
Cel działania, zakres oraz poziom świadczonych usług
§4

1. Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom usług na poziomie
obowiązującego standardu.
2. Dom uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca
świadczy następujące usługi:
1) bytowe:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości,
2) opiekuńcze:
a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
c) pielęgnacji,
3) wspomagające:
a) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszenie sprawności i aktywowanie mieszkańców,
c) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych,
d) umożliwienie potrzeb kulturalnych,
e) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
f) stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów
z rodziną i środowiskiem,
g) działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego
możliwości,
h) pomoc w podejmowaniu pracy, szczególnie o charakterze
terapeutycznym,
i) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
i przedmiotów wartościowych,
j) zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępu
do informacji o tych prawach,
k) sprawne załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.
3, Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących
świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa opłaty
ryczałtowe i częściowa odpłatność do wysokości limitu ceny przewidziane
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
4. Dom może również świadczyć usługi opiekuńcze
opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
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Prawa i obowiązki mieszkańca
§5

Mieszkaniec Domu ma prawo do:
1) godnego traktowania,
2) uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom
i korzystania z nich,
3} zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
i innych przedmiotów wartościowych,
4) uzyskania wyjaśnień w sprawach regulujących zasady współżycia
mieszkańców,
5) pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb i zapewnieniu sobie ochrony
prawnej,
6) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego
osoby,
7) zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu,
8) uczestniczenia w pracach Samorządu Mieszkańców
Domu
i wyboru do jego organów,
9) odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskiwania z ich strony
pielęgnacji i opieki w formach i zakresie uzgodnionym
z personelem pielęgniarskim Domu,
10} przebywania poza Domem po uprzednim powiadomieniu Dyrektora
Domu o takim zamiarze.
§6

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności:
1} współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb
w miarę własnych możliwości psychofizycznych,
2) dbanie w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny
oraz porządek wokół siebie,
3) przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,
4) przyczynianie się do tworzenia dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego
jego funkcjonowania,
5) dbanie o mienie Domu,
6) ponoszenie opłat za pobyt w Domu.
£ 7
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Zasady ustalania opłat za pobyt w Domu oraz sposób i tryb pobierania określają odrębne
przepisy.
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ROZDZIAŁ IV
Organizacja i zarządzanie
§8

1. Domem kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarza.d Powiatu Zduńskowolskiego.
2. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:
1} Głównego Księgowego,
2) Kierowników Zespołów.
x

§9

1. Do obowiązków dyrektora Domu należy realizacja zadań statutu jednostki,
a w szczególności:
1) reprezentowanie Domu na zewnątrz,
2) kierowanie bieżąca działalnością Domu oraz nadzór nad gospodarką
finansową! powierzonym majątkiem,
3) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i czuwanie nad
przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy,
4) zawieranie umów cywilnoprawnych,
5) załatwianie skarg i wniosków mieszkańców.
2. Do zadań dyrektora Domu należy również:
1) tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań Domu wynikających
z obowiązujących przepisów prawa,
2) kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców,
3) zagwarantowanie mieszkańcom respektowania ich praw osobistych,
4) otoczenie mieszkańców szczególną troską, zwłaszcza w początkowych
okresie pobytu w Domu, aby adaptacja do życia w nowych warunkach
przebiegła możliwie łagodnie,
5} zapoznanie mieszkańców z ich uprawnieniami i obowiązkami oraz
Regulaminem Domu,
6) informowanie mieszkańca o możliwości złożenia przedmiotów wartościowych i
pieniędzy do depozytu oraz stworzenie warunków do bezpiecznego
przechowywania powierzonego do przechowania przez mieszkańców mienia,
7) dbanie o należytą reprezentacje prawną mieszkańców, a w szczególności
prowadzenia działań w celu wyznaczania przez sąd opiekunów prawnych lub
kuratorów
dla
mieszkańców
Domu
częściowo
lub całkowicie
ubezwłasnowolnionych,
8) utrzymanie stałego kontaktu z sądami rodzinnymi, opiekunami prawnymi oraz
kuratorami mieszkańców domu,
9) zapewnienie mieszkańcom Domu warunków do godnego umierania
i sprawienie zmarłemu mieszkańcowi Domu pogrzebu zgodnie
z wyznaniem zmarłego i miejscowymi zwyczajami.

W skład Domu wchodzą następujące zespoły:
1} opiekuńczo-terapeutyczny,
2} finansowo-księgowy,
3) kuchenny,
4) administracyjno - gospodarczy.
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§11
1) Nadzór nad działalnością Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli sprawuje
Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
2) Nadzór nad realizacją zadań Domu w tym nad jakością działalności, oraz nad jakością
usług, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami
sprawuje wojewoda.
ROZDZIAŁ V
Zasady gospodarki finansowej
§12

1. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Zduńskowolskiego.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków.
3. Dom we własnym zakresie prowadzi księgowość, zgodnie z typowym planem kont
dla jednostek budżetowych.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§13
Szczegółową organizację i działanie Domu, określa Regufamin Organizacyjny Domu
Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli uchwalony przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.
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