
UCHWAŁA Nr 314.LV.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Szczutowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 19 pkt 10 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 
z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. 
poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Szczutowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc:

1) uchwała Rady Powiatu w Sierpcu Nr 97.XV.2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Szczutowie,

2) uchwała Nr 230.XXXVIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 
2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych 
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior-Wigor” 
w Szczutowie,

3) uchwała Nr 107.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 listopada 
2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych 
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior+” 
w Szczutowie,

4) uchwała nr 173.XXVII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2020 
r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik
do UCHWAŁY Nr 314.LV.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 16 grudnia 2022 r.

S T A T U T
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II 

W SZCZUTOWIE

§1.1. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie jest samodzielną 
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka 
budżetowa Powiatu Sierpeckiego.

2. Siedziba Domu mieści się w Szczutowie, przy ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo.

3. Dom jest jednostką o zasięgu ponadgminnym.

4. Dom jest wpisany w Rejestrze domów pomocy społecznej województwa 
mazowieckiego pod poz. nr 21.

§ 2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Sierpecki przy pomocy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu oraz Wojewoda Mazowiecki.

§ 3. 1. Dom jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób w podeszłym 
wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

2. Dom zapewnia całodobową opiekę osobie, która z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, i której nie 
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

3. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie 
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 
osób w nim zamieszkujących zwanych dalej „mieszkańcami Domu”.

4. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom Domu pomoc w korzystaniu ze 
świadczeń zdrowotnych przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

5. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób w nim niezamieszkujących.

§ 4. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia 
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 
Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

§ 5. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany 
przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu w Sierpcu.

§ 6. 1. Pracą Domu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor kieruje pracą Domu przy pomocy Głównego Księgowego i kierowników 
poszczególnych działów Domu oraz pracowników na stanowiskach samodzielnych. 0



3. Dyrektor działa jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt 
funkcjonowania Domu.

§ 7.1. Majątek Domu jest mieniem Powiatu Sierpeckiego i może być wykorzystany 
jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

2. Dom gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz 
prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
prawa, a w szczególności w ustawie o finansach publicznych.

§ 8 . 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek 
budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy obejmujący 
dochody oraz wydatki w ramach budżetu Powiatu Sierpeckiego określonego uchwałą 
budżetową.

3. Dom prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

4. Dyrektor Domu może zaciągać zobowiązania na realizację zadań Domu do 
wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym.

5. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 9. 1. Dyrektor Domu odpowiada za organizację i należyte funkcjonowanie kontroli 
zarządczej i audytu wewnętrznego.

2. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli zarządczej wykonują Dyrektor 
Domu, Główny Księgowy oraz inni pracownicy zobowiązani do ich wykonywania 
w ramach swoich funkcji bądź powierzonych im obowiązków.

§ 10. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym 
do jego uchwalenia.
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