
UCHWAŁA NR 263/XLIII/06
RADY POWIATU W SIERPCU

Z dnia 24 lipca 2006r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Szczutowie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) Rada
Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje  się  Statut  Domowi  Pomocy  Społecznej  w  Szczutowie  w  brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/
                  Sławomir Fułek 



Załącznik do Uchwały

Rady Powiatu nr 263/XLIII/06

z dnia 24 lipca 2006r.

STATUT 

Domu Pomocy Społecznej 

w Szczutowie

I. Postanowienia ogólne
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Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie zwany w dalszym ciągu „Domem” działa na
podstawie przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), 

3. Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z

późn. zm.),

4. Przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych Ustaw,

5. Niniejszego Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu
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1. Dom jest budżetową jednostką nadzorowaną i finansowaną przez Starostwo
Powiatowe w Sierpcu.

2. Siedzibą Domu jest Szczutowo ul.3 Maja 116; 09-227 Szczutowo; Gmina Szczutowo.

II. Profil i zadania Domu
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Dom jest jednostką stacjonarną świadczącą usługi osobom w podeszłym wieku ,
wymagającym całodobowej opieki w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i
wspomagających, o standardzie ustalonym dla domów pomocy społecznej w zakresie i w
formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim zamieszkałych oraz umożliwia
korzystanie ze świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
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1. Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki pielęgnacyjnej
oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i
religijnych w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie
obowiązującego standardu.

2. Organizacja i zasady działania Domu, zakres, rodzaj i poziom usług przez niego
świadczonych winny uwzględniać w szczególności: wolność, godność, intymność i
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz pogłębianie ich więzi społecznych.

3. W Domu może działać wybrana przez mieszkańców Rada Mieszkańców, której
zadaniem jest współpraca z Dyrektorem i pracownikami Domu w celu doskonalenia
form zaspokajania uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

4. Zasady przyjmowania i zwalniania mieszkańców Domu oraz ich uprawnienia i
obowiązki reguluje Regulamin opracowany przez Dyrektora Domu na podstawie
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

5. Pobyt w Domu jest odpłatny w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach
odrębnych.

III. Struktura i organizacja Domu
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1. Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za całokształt jego działalności przy
pomocy:

- Głównego Księgowego,

- Kierownika Działu Terapeutyczno -opiekuńczego,

- Kierownika Sekcji gospodarczo-żywieniowej.



2. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz. 

3. W razie jego nieobecności, Dyrektora zastępuje działający w jego imieniu Główny
Księgowy lub wyznaczony do tego inny kierownik.

4. Dyrektor Domu może być umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania
oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem
Domu i mających na celu realizację zadań statutowych Domu wobec wszystkich
władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków i innych podmiotów prawnych
oraz do występowania i prowadzenia w imieniu Powiatu Sierpeckiego spraw przed
sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania wraz z
egzekucją roszczeń oraz z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw na podstawie
stosownych pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd Powiatu w Sierpcu.

5. Dyrektor Domu upoważniony jest do opracowywania i zatwierdzania regulaminów
wewnętrznych Domu, a w szczególności:

1. regulaminu organizacyjnego Domu,

2. regulaminu pracy,

3. regulaminu wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników Domu,

d) wszystkie w ramach przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.

6. Regulamin Organizacyjny Domu zatwierdza Zarząd Powiatu w Sierpcu. 

IV. Mienie i gospodarka finansowa 
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1. Majątek Domu może być wykorzystywany do realizacji celów związanych z
działalnością statutową.

2. Finanse Domu prowadzone są według zasad ustalonych w ustawach wymienionych w
§1 ust. 2 i 3 w ustalanym corocznie planie dochodów i wydatków zwanym planem
finansowym Domu.

3. Dom może gromadzić na wydzielonym rachunku własnym dochody pochodzące z:

1. spadków, zapisów i darowizn dokonanych w postaci pieniężnej,

2. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub
użytkowaniu Domu.

4. Dom może gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w
Uchwale Rady Powiatu w Sierpcu.

5. Decyzje w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych podejmuje Dyrektor
Domu w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w Sierpcu ustalającą źródła dochodów
własnych Domu oraz ich przeznaczenie.



6. Dochody własne Domu wraz z odsetkami mogą być przeznaczone na: sfinansowanie
wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem dochodów z
tytułów:

- cele wskazane przez darczyńcę,

- remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów
wymienionych w ust. 3 lit b).

V. Prawa i obowiązki mieszkańców Domu
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Prawa mieszkańców:

1. Korzystanie z wszelkich usług świadczonych przez Dom.

2. Uzyskanie stosownej pomocy w zaspokajaniu potrzeb.

3. Uzyskanie stosownej pomocy w zapewnieniu ochrony prawnej w przypadku 

ograniczenia możliwości zadbania o własne interesy. 

4. Współdecydowanie w sprawach dotyczących swej osoby.

5. Prawo do godnego traktowania.

6. Zgłoszenie skarg i wniosków do Rady Mieszkańców i Dyrekcji Domu.

7. Uczestniczenie w pracach samorządu i prawo do wyboru Rady Mieszkańców.

8. Uzyskanie pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i uzyskanie wyjaśnień

w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców.

9. Dobrowolne, odpłatne wykonywanie zajęć na rzecz Domu stosownie do stanu zdrowia.

10. Prawo do ryczałtu w wysokości 30% zasiłku stałego w przypadkach:

a) nie pobierania renty lub emerytury,

b) nie posiadania innych własnych dochodów.

11. Przyjmowanie odwiedzin krewnych i znajomych.

12. Przebywanie poza Domem po uprzedzeniu, zawiadomieniu Dyrekcji Domu o takim

zamiarze, a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora, lekarza 

lub Sądu Opiekuńczego.

Obowiązki mieszkańców:



1. Dbałość w miarę swych możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz

porządek w swych rzeczach i wokół siebie.

2. Przestrzeganie norm i zasad współżycia w tym zapoznanie się i stosowanie do 

przyjętego regulaminu oraz innych zarządzeń porządkowych.

3. Przyczynianie się do dobrej atmosfery Domu.

4. Współudział w miarę swych możliwości z personelem w zaspokajaniu swoich

potrzeb.

5. Dbałość o mienie Domu.

6. Ponoszenie opłat za pobyt w Domu.
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1. Statut podlega zatwierdzeniu Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu i obowiązuje od daty

podjęcia tej uchwały.

2. Wszystkie zmiany Statutu wymagają procedury tożsamej z jego uchwaleniem. 


