Załącznik
Do Uchwały Nr XLV/399/06
Rady Powiatu w Pile
Z dnia 29 czerwca 2006 r.

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W CHLEBNIE

§ 1.
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie zwany dalej ,, Domem " działa na podstawie:
1/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),
2/ ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64 poz.593 z póź. zm.)
3/ rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
domów pomocy społecznej ( Dz.u. Nr 217 poz.1837 ),
4/ ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia
osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.),
5/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ),
6/ ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111
poz.535 z późn. zm.),
7/ niniejszego statutu.
§ 2.
1. Siedzibą Domu jest wieś Chlebno, gmina Łobżenica, Powiat Pilski.
2. Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
3. Dom jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę.
§ 3.
1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Pilskiego.
2. Dom finansowany jest na zasadach ustalonych dla jednostek sektora finansów
publicznych.
3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponoszą Dyrektor Domu i w
zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Domu.
§ 4.
Celem Domu jest świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych,
opiekuńczych i wspomagających w zakresie i formach wynikających z indywidualnych
potrzeb.

§ 5.
1. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących
świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do
wysokości limitu ceny przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym,
2. Dom może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób w nim niezamieszkałych.
3. Dom może prowadzić działalność rolnicza, która stwarza bazę uzupełniającą dla
działań terapeutycznych.
§ 6.
1.
2.
3.
4.

Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu w Pile.
Domem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektor Domu pełni funkcję pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w Domu.
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Domu regulują przepisy ustawy o
pracownikach samorządowych.
§ 7.

1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Pilski przy pomocy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Wielkopolski
§ 8.
Organizację i zasady funkcjonowania oraz zakres działania Domu określa Regulamin
Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu,
§ 9.
Zmiana treści Statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

