Zalacznik do Uchwaly Nr
XXXIX/283/IO
Rady Powiatu w Wielumu
zdnia 25 lutego 2010 r.
STATUT DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W SKRZYNNIE
§ 1. Dom Pomocy Spolecznej w Skrzynnie zwany dalej ,,DometrT d/iata na podstawic:
1) Ustawy zdnia 12 marca2004 roku opomocy spotecznej (t.j.: Dz.U. z2009r, Nr 175, poz 1362, zpozn.
zm.) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy;
2) Ustawy zdnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z2001 r , Nr 142, poz. 1592,
z pozn. 7m.);
3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorzadowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223 noz
1458);'
"
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4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z2009 r., Nr 157, poz. 1240);
5) Ustawy z dnia 19 sierpnia I994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r, Nr 1 1 1 , poz. 535,
z pozn. zm.);
6) Rozporzaxlzcnia Ministra Polilyki Spotecznej z dnia 19 pazdzicrnika 2005 roku w sprawie Domow Pomocv
Spotecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr217, poz. 1837);
y
7) Rozporzajdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 I lipca 1995 roku w sprawie szczegolnego
sposobu dzialania w sprawach przyjecia do domu pomocy spotecznej oraz wypisania z domu pomocy
spolecznej osoby chorej psychicznie i uposledzonej umysfowo (Dz. U. z I 995 r. Nr 92, poz. 460 z pozn.
zm.);
8) Statutu Powiatu Wieluriskiego uchwaloncgo Uehwala_ Rady Powiatu w Wieluniu Nr II/I 1/06 z dnia 1 I
grudnia 2006 roku;
9) Niniejszego statutu.
§ 2. 1. Dom jest jednostk^organizacyjna^ Powiatu Wieluhskiego, dziafeja^ca^ wformiejednostki budzetowej.
2. Sied/ibii Domu jest miejscowosc Skrzynno, gmina Ostrowek.
3. Nadzor nad dzialalnoscia^ Domu sprawuje Starosta Wicluhski prxy pomocy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieluniu.
4. Organcm rcjestruja^cym dla Domu jest Wojcwoda Lodzki, ktory sprawuje nadzor w zakresie standardu
ustug swiadczonych przez Dom.
§ 3. 1. Dom jest Domcm stacjonamym, tj. pobytu stategu/apewniaja,cym cabdobowa_opickt^ osobom jcj
wymagaja^cym z powodu wieku, choroby lub niepelnosprawnosci.
2. Dom ma zasi^g ponadgminny.
3. Dom przeznaczonyjest dlaosob doroslych, przewleklc psychicznic ehorych.
4. Dom dysponujc 175 miejscami.
5. Do Domu przyjmowane sa^ osoby, ktorym nie mozna zapcwnic niezb^dnej pomocy w formie uski^
opiekunczych w rniejscu ich zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej z upowaznienia
Starosty, przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu.
6. Skierowanie do Domu Pomocy Spotecznej i ustalenie doplaly za pobyt, wydajc organ gminy wlasciwy dly
tej osoby w dniu kierowania jej do Domu Pomocy Spolecznej, na podstawic odpowiednicj decyzji.

§ 4. 1. Celem dziatania Domujest zapcwnienie micszkahcom warunkowbezpiecznego i godnego zycia
wolnosei, intymnosci, rozwoju osobowosci, niezaleznosci dostosowanej do poziomu sprawnosci fizycznej
i psychicznej oraz podtrzymywanie samodzielnosci.
2. Obowiazkiem Domujest zabezpieczenie podstawowych potrzeb polegajacych na swiadczeniu ustu^
bytowych, opiekuhczych, wspomagajajjych oraz zdrowotnych na poziomie obowiazuja^cych standardow i w
oparciu o indywidualne potrzeby mieszkahca.
3. Zakres i poziom uslug swiadczonych przez Dom uwzglednia stan zdrowia, sprawnosc fizyczna, i psychicznq
oraz inch/widualne potrzeby i mozliwosci mieszkahca.
4. Dom umozliwia i organizuje ponioc w korzystaniu z przystugujacych uprawnieri do swiadczeh zdrowotnych
oraz pokrywa optaty ryczahowe i cze^ciowa^ odptatnosc do wysokosci limitu cen przewidzianych wprzepisach
0 powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
5. Dom swiadczy niezbedne asKigi pielegnacyjne w zakresie wykraczajacym poza uprawnicnia mieszkahcow,
wynikaja^ce z przepisow o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
6. Dom wykonujc wlasnym srodkiem transportowym przewozy mieszkahcow do specjalistycznych poradni
lekarskich i zakfedow leczniczych, a takze w innych uzasadnionych przypadkach oraz moze korzystac zinnych
dost(?pnych srodkow transportowych.
7. Dom moze wykonywac przewozy osob niepehosprawnych w ramach wspolpracy zjednostkami
organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wieluniii§ 5. Dom moze swiadczyc ushjgi opiekuricze i specjalistyczne ushagi opiekuricze dla osob w nim nie
zamieszkujacych oraz innc ushjgi wykraczaj^ce poza zakres dziaJalnosci podstawowej dozwolone w ramach
obowiazuj^cych przepisow.
§ 6. Dom wspolpracuje zorganizacjami spotecznymi, z Kosciolem Katolickim i innymi kosciofami, zwiazhuni
wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji zadah pomocy
spotecznej.
§ 7. 1. Domem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnajrz.
2. Dyrektor odpowiada za prawidbwe lunkcjonowanic Domu, zapcwnienie odpowiedniej ilosci personelu
oraz zakresu i standardu swiadczonych uskig.
3. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalniaZarz^d Powiatu po zasiegnieciu opinii Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinic.
4. Zwierzchnikicm shjzbowym Dyrektora Domujest Starosla Wielunski.
5. Dom jest pracodawca^ w rozumieniu przepisow z zakresu prawa pracy, wstosunku do osob w n i m
zatmdnionych.
6. Dyrektor Domujest zwierzchnikiem sJuzbowym w stosunku do wszystkich pracownikow oraz wykonuje
wobec nich czynnosci pracodawcy.
7. Wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzama pracownikow Domu okresla Regulamin
wynagradzania.
8. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastepcy Dyrektora, GJownego Ksi^gowego
1 Kierownikowposzczegolnych dzialow.
9. Struktur§ organizacyjna.. prawa i obowia^zki mieszkanca, szczegobwy zakres zadah Dyrektora Domu oraz
zadah realizowanych przez Dom okresla Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarza_d Powiatu w Wieluniu.
§ 8. 1. Dom prowadzi gospodarkt^ finansowa. wcdhig zasad okreslonych dla jednostck budzetowyeh
w oparciu o ustawe o finansach publicznych.
2. Dom posiada wyodrebniony rachunek podstawowy, rachunek dochodow wlasnych, rachunek sum
depozytowych oraz rachunek srodkow funduszy specjalnego przeznaczenia
3. Podstawa, gospodarki fmansowej Domujest roczny plan fmansowy opracowany na podstawie uchwal>
budzetowej Rady Powiatu w Wieluniu.
4. Dom uzyskuje dochooV z tytulu:
1) odplatnosci za pobyt mieszkahcow,
2) odsetek,
3) innych wplywow.
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5. Dom pokrywa wydatki z budzetu Powiatu Wioluhskiego, a uzyskane dochody odprowadza do budzetu
powiatu.
6. Dom prowadzi rachunkowosc oraz sprawozdawczosc zgodnie z obowiazujacymi pr/episami dotycza_cymi
jednostck budzetowych powiatu.
7. Dyrcktor Domu moze, w celu realizacji zadah, xacia^ac zobowiazania pieniezne do wysokosci kwot
wydatkow okreslonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
8. Maja_tek Domu stanowi wlasnosc Powiatu Wieluriskiego i moze bye wykorzystywany jedynie do realizacji
celow zwiazanych z dziatalnosci^ statutow^.
9. W trwafym /arzadzie Domu znajduja. si$ nieruchomosci pofozone w Skrzynnie, oznaczone w ewidencji
gruntowi budynkowjako dzialki: nr 1117opow. 5.1000 ha, nr 1128 o pow. 1.210 ha, nr 1129o pow. 0.0100
ha, nr 1223 o pow. 0.2700 ha, nr 1227 o pow. 1.4700 ha, zapisane w ksi^dze wieczystej KW
SRI W/00037791/6 oraz dzialka zabudowana nr 1470 o pow. 1.930 ha (KW SRI W/00040905/3) stanowi ace
wlasnosc Powiatu Wieluriskiego. Raxem powicrzchnia dziatek wynosi 9.900 ha.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie maja. odpowiednie przepisy prawne.
§ 10. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane s^ wtrybiejaki obowiazujeprzy nadaniu Statutu.
§ 1 1 . Statut zostaje podany do wiadomosci mieszkaricom Domu.
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