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UCHWAŁA Nr VIII/49 /201^5
Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

z dnia 26maia2D1,5r,

w sprawie: nadania stafutu Domowi pomocy społecznei wwieleniu

Na Podstawi e art, 12 Pkt, 11 ustawy z dnia 5 czenł,ca 1998 r. o samorządzie powiatow5rm (t, j, Dz. |J. z2013.r, poz, 595 z póŹn, zm,), arL 11 ust. 2 i art.12, ust,2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych [t j, DZ, |]. z 2073 r. poz.885 z póŹn. zm.), Rada Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiegouchwalą co następuje:

§ 1, Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej w Wieleniu w brzmien hl załącznika doniniejszej uchwały.

§ 2, Tracą moc uchwałY: Nr XLI/2B7/2006 Rady Powiafu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia27 czerwca 20o6 r, w sPrawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu oraz Nrr/III / 740 / Z0I2 RadY Powiatu Czarnkowsko-Trzciane.ha; z dnia 27 mai ca 2012 r.w sprawi ezmian w Stafucie Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu.

§ 3, WYkonanie uchwałYpowierza sięZarządowi Powiatu Czarnkowsko _ Trzcianeckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia.
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Załacmk
do uchwĄ Nr VIIV49l20l5
Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego
zdnia26 maja2015 r.

STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELENIU

§l
Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu zwany dalej ,,Domem" dzińa m.in. na podstawie:

1) ustawy zdnia12marca2004r. o pomocy społecznej (tekst jednoliĘ:Dz.IJ. z2015 r.
poz.163 zpóźn. zm.),

2) rozporządzeńa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dńa 23 sierpnia 2012 r. w
sprawie pomocy społecznej (Dz.U. z2012 r. poz.964),

3) ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednoliĘ: Dz. IJ. z
2013 r. poz. 885 zpóźn. zm),

4) ustawy z dńa 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. IJ. z20ll r.
Nr 23I,poz.1375 zpóźn. zm.),

5) niniejszego statutu.

§2

1. SiedzibąDomu jest miasto Wieleń.
2- Obszar dziŃaria Domu obejmuje Powiat Czamkowsko-Trzcianecki, a w uzasadnionych

przypadkach - obszar całej Polski.
3- Domprzeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.
4. Dom ma charakter stacjonarny, zapewńający całodobową opiekę i posiada 60 miejsc

stałego pobyfu.

§3

1. Dom jako samorządowa jednostka organlzacyjna realizuje zńańa powiatu z zah,tesu
pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

2. Przedmiotem podstawowej działalności Domu jest świadczenie osobom dorosłym
przewlekle psychicznie chorym, wymagającym całodobowej opieki, usług bytowych,
opielańczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie
i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych
mieszkańca oraz utnożliwienie korzystańa ze świadczeń przysługujących z tytułu
powszechnego ubezpi eczęńa zdrowotnego.

3. W ramach pozostałej działalności Dom może świadczyó usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz społeczności lokalnej, szczególńe dla osób
oczekujących na miejsce w Domu.
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§5
Dyrektor Domu jest pracodawc ądla zatrudńonych w Domu pracowników.

§6
Strukfurę organlzacyjną oraz szczegółowy zakres zadń Domu określa RegulaminOrganizacyjny.

§4

Domem ki9ruj e D yrektor. Dyrektora zatrudnia Zar ząd,P owiafu .w przypadku nieobecności Dyrektora Domu, *rryrti.i" obowiąki przejmuje zastępca.DYrektor organizuje i prowadzi całoksńń działilnośc, ńorrr,r, ponosi odpowiedzialnośćza start bezPieczeństwa i higieny praay oraz zabezpteczenie udrni.rirt o**"go obiekluprze d zagr o żeńem pozarowym.
Dyrektor zobońązanyjest w szczególności do:

1) tworzenia warur_*9rl do coraz pełniejszej realizacji zad,ństojących przed,Domem,2) ksńńowania właściwego stosunku personelu do mieszkańców,3) zagwarantowarria mies*ńcom respekto**iri.n pia:w osobistych,4) zaPoznańa mieszkńców zich upriwnieniami, ouowiąt ami i regulaminem Domu,5) utrąrmYwania kontaktu z rodŻinarrli miesŹkanców Domu, z innymi osobamiinteresującymi się mieszkńcami oraz z innymiosobami.

§7
Dom jest samorządowąjednostkąbudzetową która pokrywa swoje wydatki bezpośredniozbudżetu, a dochody odprowadza na rachunet ao"nóao* b.raz"to.
Podstawą gosPodarki finansowej Domu jest roczny pi* n"*. owy zatwierdzony puezRadę Powiatu.

§8

Nadzór nad bieżącą i statutową dziń?lnością Domu sprawuje starosta przy pomocyPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W zakresie okreŚlonYm w art. 22 ustawr o pomocy społecznej nadzór nad, działalnościąDomu sprawuje Wojewoda Wielkopolski.
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§9
1. Statut Domu nadaje Rada Powi atu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
2, zmiana stafutu następuje w trybie przeńdziarrymao jego uchwalenia.


