
UCHWAŁA NR X/43/2015
RADY POWIATU W ŚWIDNIKU

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Krzesimowie

Na podstawie: art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. 2013 r., 
poz. 595 ze zm.), art.11 ust. 2 i art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j.Dz.U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j.Dz.U. 2013 r., poz.182 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Rodziny i Spraw Społecznych - 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Domowi Pomocy Społecznej w Krzesimowie statut w brzmieniu ustalonym

w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdniku.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Krzesimowie.

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

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu w Świdniku

Marcin Najda

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 1888



Załącznik do Uchwały Nr X/43/2015

Rady Powiatu w Świdniku

z dnia 26 maja 2015 r.

S T A T U T
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W KRZESIMOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie (nazwa skrócona Domu to „DPS Krzesimów”), zwany 
dalej „Domem”, jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego, podległą Radzie Powiatu w Świdniku.

2. Dom działa w formie jednostki budżetowej, w rozumieniu przepisów ustawy

o finansach publicznych.

3. Dom działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w 
szczególności:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 595 z późn.zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2013 poz. 885 z późn.zm.);

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2013 r . poz. 182

z późn.zm.);

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964);

6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.);

7) przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania domów pomocy społecznej.

§ 2. 1. Siedzibą Domu jest Krzesimów, Gmina Mełgiew, Powiat Świdnicki, województwo lubelskie.

2. Dom jest stacjonarną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, o charakterze ponadlokalnym.

3. Dom przeznaczony jest dla dorosłych mężczyzn przewlekle psychicznie chorych, których stan zdrowia 
nie wymaga leczenia szpitalnego, a uzasadnia konieczność zapewnienia stałej opieki.

4. Mieszkańcom korzystającym z usług Domu przed dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, Dom 
zapewnia dotychczas świadczone im usługi zgodnie z obowiązującym standardem.

Rozdział 2.
Cele i Zadania

§ 3. 1. Celem Domu jest przede wszystkim:

1) zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki,

2) zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych, społecznych, kulturalnych i religijnych,

3) stworzenie im warunków bezpiecznego i godnego życia,

4) aktywizacja mieszkańców m.in. rozwój osobowości oraz zainteresowań.

2. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, 
intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej 
sprawności.
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§ 4. 1. Zakres opieki i usług świadczony jest zgodnie z obowiązującym standardem, dostosowany do 
indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowo-organizacyjnych Domu.

2. Dom świadczy podstawowe usługi, na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie:

1) potrzeb bytowych;

2) potrzeb opiekuńczych;

3) potrzeb wspomagających.

3. Dom zapewnia w miarę możliwości i potrzeb usługi pielęgnacyjne wykraczające poza uprawnienia 
wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

4. Dom może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim 
niezamieszkałych.

§ 5. Dom realizuje konstytucyjne oraz ustawowe prawo do ochrony prywatności i ochrony danych 
osobowych w działalności służbowej.

Rozdział 3.
Organizacja i Zasady Działania

§ 6. 1. Dom na zewnątrz reprezentowany jest przez Dyrektora.

2. Domem zarządza dyrektor i jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie.

3. Dyrektor działa w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Świdniku do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie dotyczącym 
funkcjonowania Domu.

4. Dla realizacji zadań statutowych Domu dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji m.in. 
w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 7. 1. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy, w stosunku do osób 
zatrudnionych w Domu.

2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Domu i dokonuje podziału 
zadań pomiędzy pracowników.

3. Strukturę organizacyjną, ogólne zadania i organizację komórek wewnętrznych określa Regulamin 
organizacyjny Domu zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Świdnickiego w Świdniku.

§ 8. Do zadań dyrektora Domu należy przede wszystkim:

1) reprezentowanie Domu we wszystkich jego formach działalności;

2) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji regulujących organizację

i działalność Domu;

3) ustalanie kierunków i zasad polityki kadrowej;

4) rozstrzyganie oraz załatwianie spraw zgłaszanych w trybie skarg i wniosków;

5) sprawowanie kontroli nad realizacją powierzonych zadań;

6) składanie oświadczeń woli.

§ 9. 1. Pobyt w Domu jest odpłatny na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

2. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Budżet Domu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki, zatwierdzanym uchwałą Rady 
Powiatu na rok kalendarzowy.

4. Gospodarka środkami finansowymi prowadzona jest w sposób celowy i oszczędny, umożliwiający 
terminową realizację zadań zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

5. Majątek Domu stanowi mienie Powiatu Świdnickiego, będące w trwałym zarządzie Domu.
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Rozdział 4.
Prawa i Obowiązki Mieszkańców

§ 10. 1. Mieszkaniec Domu ma prawo w szczególności do:

1) godnego i troskliwego traktowania,

2) uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i możliwości korzystania z nich,

3) zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

4) pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb i w zapewnieniu ochrony prawnej,

5) przyjmowaniu wizyt członków rodziny i znajomych,

6) zgłaszania skarg i wniosków do samorządu mieszkańców lub dyrektora Domu,

7) opieki duszpasterskiej, przy zachowaniu prawa do wolności wyboru wyznania.

2. Obowiązkiem mieszkańca Domu w szczególności jest:

1) przestrzeganie zasad kultury i poszanowanie godności osobistej wobec współmieszkańców i personelu,

2) przestrzeganie higieny osobistej, czystości i porządku przy uwzględnieniu stopnia sprawności fizycznej 
i psychicznej mieszkańca,

3) stosowanie się do Regulaminu praw i obowiązków mieszkańców Domu oraz innych zarządzeń 
porządkowych obowiązujących w Domu.

4) ponoszenie opłat za pobyt w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 5.
Postanowienia Końcowe

§ 11. 1. Dom podlega wpisowi do rejestru domów pomocy społecznej, który jest prowadzony przez 
Wojewodę Lubelskiego.

2. Nadzór nad jakością świadczonych usług oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganiami 
kwalifikacyjnymi sprawuje Wojewoda Lubelski.

3. Nadzór nad działalnością Domu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Starosta 
Świdnicki.

4. Poza postanowieniami niniejszego statutu wszystkich pracowników i mieszkańców obowiązują przepisy 
prawa oraz regulaminy, instrukcje i zarządzenia wewnętrzne dyrektora Domu.

5. Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.

6. Statut wchodzi w życie zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu w Świdniku.
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