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Rady Powiatu Nowodworskiego
d. 14 88rcs 2011r.
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w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej

im. Jana Pawła II w Nasielsku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późno zm.) w związku
z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Nowodworskiego
uchwala, co następuje:

Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku
w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

Traci moc Uchwała Nr XLVII/240/2006 Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 maja 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Nasielsku oraz Uchwała Nr VII30/2007 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmian w Statucie Domu
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła IIw NasieIsku.
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Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku przy ul. Tadeusza
Kościuszki 25 zwany dalej "Domem" działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z późno zm.)
2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(t.j. Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z późno zm)
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240 z późno zm.)
4. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008r. Nr. 223, poz. 1458 z późno zm.),

5. uchwały Nr XXXII180/2005 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 maja 2005r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej
w Nasielsku,
6. niniejszego statutu.

l. Dom jest jednostką organizacyjną powiatu nowodworskiego wykonuje
zadania w zakresie pomocy społecznej.

2. Dom jest stacjonarną jednostka organizacyjną pomocy społecznej
koedukacyjną, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psychicznie
chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a uzasadnia
konieczność zapewnienia całodobowej opieki osób drugich.

3. Siedziba Domu mleSCl się w Nasieisku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 25,
gmina Nasielsk, w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim.

4. Obszar działania Domu obejmuje powiat nowodworski i Miasto Stołeczne
Warszawa, a w przypadkach uzasadnionych - teren całej Polski.
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1. Celem Domu jest zapewnianie mieszkańcom całodobowej opieki oraz
zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych (w tym
pielęgnacyjnych) oraz wspomagających (W tym społecznych i religijnych)
na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

2. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności za pobyt w Domu określają
przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz
potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca, a obejmuje w szczególności:

1) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) utrzymanie czystości.

2) w zakresie potrzeb opiekuńczych:
a) udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) udzielenie pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

3) w zakresie usług wspomagających:
a) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
c) umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu

z rodziną i społecznością lokalną (w tym w ramach współpracy
i promocji Placówki Dom może organizować spotkania integracyjne,
udostępnić możliwość korzystania z pokoju gościnnego, korzystania
z posiłków),

e) pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy,
szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób
spełniających warunki do takiego usamodzielnienia.
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Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
w nim niezamieszkujących.

1. Mieszkaniec Domu ma prawo do bezpiecznego i godnego życia, ochrony dóbr
osobistych, intymności i niezależności, a także w miarę możliwości zachowania
samodzielności i wyboru stylu życia.

2. W szczególności mieszkaniec ma prawo do:
a) korzystania z usług świadczonych przez Dom oraz z pomocy

w załatwianiu spraw osobistych,
b) przyjmowania wizyt członków rodziny i przyjaciół,
c) zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych

i przedmiotów wartościowych,
d) umożliwienia wykonywania praktyk religijnych,
e) uczestnictwa w pracach samorządu mieszkańców,
f) podejmowania pracy na rzecz Domu.

3. Do obowiązków mieszkańca Domu należy:
a) przestrzeganie zasad kultury wobec współmieszkańców i personelu,
b) uiszczanie opłat za pobyt w Domu,
c) stosowanie się do niezbędnych wymogów porządku dnia,
d) przestrzeganie higieny osobistej, czystości i porządku przy uwzględnieniu

stopnia sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańca,
e) nie opuszczania Domu bez powiadomienia Dyrektora Domu lub osób

przez niego upoważnionych,
f) dbałość o mienie Domu.

1. Domem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego właściwe
funkcjonowanie.

2. Dyrektora Domu zatrudnia oraz rozwiązuje z nim umowę o pracę Zarząd Powiatu.
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3. W szczególności do zadań Dyrektora należy:
a) ustalenie planów działalności Domu i nadzór nad ich realizacją,
b) zarządzanie mieniem Domu oraz odpowiedzialność za poziom usług

i wyniki działalności Domu,
c) reprezentowanie Domu na zewnątrz,
d) prowadzenie polityki kadrowej Domu,
e) wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących spraw związanych

z funkcjonowaniem Domu.
4. Dyrektor Domu jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Domu.
5. Dyrektor zarządza Domem przy pomocy:

a) Głównego Księgowego,
b) Kierowników działów, sekcji i samodzielnych stanowisk.

l. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu, na zasadach
określonych dla jednostek budżetowych.

2. Działalność finansowa prowadzona jest na zasadach określonych dla jednostek
organizacyjnych samorządu powiatowego.

3. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.

Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin
Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.
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Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej

im. Jana Pawła IIw NasieIsku.

W związku z nowelizacją przeplSOW na podstawie których działa Dom
Pomocy Społecznej, m. innymi ustawy o finansach publicznych oraz ustawy
o pracownikach samorządowych jak również zaleceniem pokontrolnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
nastąpiła konieczność zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Nasieisku.
Zgodnie z zaleceniem:

Wprowadzono zmiany w postanowieniach ogólnych omawianego Statutu
dostosowując do aktualnego stanu prawnego.

Wprowadzono właściwą nazwę powiatu nowodworskiego, którą zastąpiono
powiat Nowy Dwór Mazowiecki.

Usystematyzowano i uszczegółowiono zakres i poziom świadczonych
usług przez Dom zastępując zapisy, które były omówieniem treści artykułów
ustawy o pomocy społecznej oraz paragrafów aktów wykonawczych do w/w
ustawy cytowaniem odpowiednich artykułów i paragrafów.

Mając na uwadze powyższe proszę o podjęcie stosownej uchwały.

Z poważaniem
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