UCHWAŁA NR XLIX/586/18
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), po przeprowadzeniu
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala:
§ 1. Uchwala się Statut dla Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich w brzmieniu podanym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr NR LIV/525/06 Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 22 czerwca
2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie oraz Dyrektorowi Domu
Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX/586/18
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 22 marca 2018 r.
Statut Domu Pomocy Społecznej
w Piekarach Śląskich ul. Trautmana 4
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich ul. Trautmana 4 zwany dalej „Domem” działa na
podstawie:
1. Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 964 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 19 sierpnia
poz. 882 z późn. zm.),

1994 r.

o ochronie

zdrowia

psychicznego

(Dz. U.

z 2017 r.,

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia
poz. 902 z późn. zm.):

21 listopada

2008r.

o pracownikach

6. Decyzji Wojewody Śląskiego zezwalającej
nr PS/II/9013/ z dnia 09 listopada 2010r.

na

samorządowych

prowadzenie

domu

(Dz. U.
pomocy

z 2016r.,
społecznej

7. niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Dom jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Piekary Śląskie - Miasta na Prawach
Powiatu, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Siedziba Domu znajduje się w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4.
§ 4. 1. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz
korespondencji nazwy „Dom Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich”.
2. Dom jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla 130 osób przewlekle psychicznie chorych.
Rozdział 2.
Misja Domu
§ 5. Misją Domu jest zapewnienie wszechstronnej pomocy i opieki jego mieszkańcom.
Rozdział 3.
Zasady działania Domu
§ 6. 1. Do Domu przyjmowane są osoby kierowane na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatności za pobyt w Domu regulują przepisy ustawy
o pomocy społecznej.
3. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze,
wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz na poziomie
obowiązującego standardu wobec osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami Domu”.
4. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca, opracowane z jego udziałem,
jeżeli ten udział jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.
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5. Do realizacji planów indywidualnego wsparcia są powołane zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.
6. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
7. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny,
przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu społecznym w Narodowym Funduszu Zdrowia.
8. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności.
9. Dom umożliwia mieszkańcom rozwój osobowości, a w miarę możliwości ich samodzielności,
uwzględniając stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
10. Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów
wartościowych.
Rozdział 4.
Zakres i poziom świadczonych usług
§ 7. 1. Dom zapewnia usługi w zakresie:
- potrzeb bytowych,
- potrzeb opiekuńczych,
- potrzeb wspomagających,
według obowiązujących standardów przewidzianych przepisami powołanymi w Rozdziale I §1
niniejszego Statutu.
2. Szczegółowy zakres wskazanych usług wobec mieszkańców Domu zawiera Regulamin Organizacyjny
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
Rozdział 5.
Prawa i obowiązki mieszkańców
§ 8. 1. Mieszkaniec ma prawo do pełnego zakresu usług świadczonych przez Dom, zarówno w zakresie
zaspokajania potrzeb życiowych, ochrony prawnej, jak i godnego traktowania.
2. Pełny zakres praw i obowiązków mieszkańca zawiera Regulamin Organizacyjny Domu zatwierdzony
przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
Rozdział 6.
Organizacja Domu
§ 9. 1. Domem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
3. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:
- Głównego Księgowego,
- Kierowników działów,
- Psychologa,
- Inspektora ds. Pracowniczych,
- Inspektora Ochrony Danych,
- BHP.
4. Pracowników Domu zatrudnia Dyrektor na podstawie umowy o pracę.
5. Główny Księgowy zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.
6. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują kierownicy.
Rozdział 7.
Zasady gospodarki finansowej
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§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków opracowany
przez Dyrektora Domu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, w oparciu o uchwalony
budżet Miasta.
2. Dom Pomocy Społecznej pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody
odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.
3. Dom Pomocy Społecznej może tworzyć rachunek dochodów własnych na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 11. 1. Do zmian Statutu stosuje się odpowiedni tryb przewidziany do jego uchwalenia.
2. Traci moc dotychczasowy Statut Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich nadany uchwałą Nr
LIV/525/06 Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 22 czerwca 2006r.

Id: 3BA4EA70-86EA-43F1-BD71-5DE94027D7AE. Podpisany

Strona 3

