UCHWAŁA NR XVII/82/2016
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2015 r. poz.1445 z poźn. zm.), art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego oraz Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.
§ 3. Traci moc Statut Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży uchwalony Uchwałą
NrXXXVII/261/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/82/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 lutego 2016 r.
STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży, zwany dalej „Domem” jest jednostką
organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Chodzieskiego o zasięgu ponad gminnym.
2. Siedzibą Domu jest miasto Chodzież ul. Ujska 47.
§ 2. Dom działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn.
zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.
zm.),
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964),
4) niniejszego Statutu,
5) innych obowiązujących przepisów.
§ 3. Dom nie posiada osobowości prawnej.
II . Przedmiot działalności.
§ 4. 1. Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu
pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
2. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych
3. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego
standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
4. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom korzystanie z przysługujących świadczeń
zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości
limitu ceny przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia.
5. W Domu mogą być udzielane mieszkańcom usługi pielęgnacyjne nie przewidziane w
w/w przepisach, jeżeli wymagają tego potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz pozwalają na
to warunki i możliwości finansowe Domu.
6. Dom może świadczyć usługi na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej
osobom w nim niezamieszkującym.
III. Organizacja i zasady działania.
§ 5. 1. Pobyt w Domu jest odpłatny.
2. Zasady odpłatności za pobyt w Domu określają przepisy o pomocy społecznej.
§ 6. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin
Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Domu.
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IV. Organy zarządzające i nadzorcze
§ 7. 1. Domem kieruje Dyrektor, który wykonuje zadania statutowe w ramach planu
rzeczowo –finansowego przy pomocy głównego księgowego i podległych pracowników oraz
ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Domu.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Chodzieskiego .
3. Dyrektor wykonuje wobec pracowników Domu czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy.
4 .Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz.
.
§ 8. Dyrektor Domu składa oświadczenia woli w imieniu Powiatu Chodzieskiego na
podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu.
§ 9. 1. Nadzór nad działalnością Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży sprawuje Starosta
przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w zakresie określonym w
art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej.
2. Nadzór i kontrolę nad realizacją zadań Domu w tym nad jakością działalności oraz nad
jakością usług, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami
sprawuje Wojewoda.
V. Zasady gospodarki finansowej
§ 10. 1. Dom jest jednostka budżetową Powiatu Chodzieskiego.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków ustalony przez
Radę Powiatu .
3. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu finansów
publicznych.
VI. Postanowienia końcowe
§ 11. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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