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ZalaCZnik
do uchwa″ Nr XIV/97/16

Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 30 marca 2016 r.

STATUT
DOplu POMOCY SPOLECZNEJ
IIⅦ .DIACIEJA RATAJA
W KOCKU

I.

Postanowienia og6lne
V

$1.
1. Dom jest jednostk1 organizacyjn4 Powiatu Lubartowskiego, realizujQc4 zadania Powiatu
z zakr esv pomocy spolecznej.

2. Dom nosi nirzwg: ,,Dom Pomocy Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku,,.
3. Siedzib4 Domu jest Kock.
II. Cele i zadania

s2.

l.

Dom jest plac6wk4 stalego pobytu przeznaczonq dla os6b doroslych w podesztym wieku
ヽ

i przewlekle somatycznie chorych.

2. Do Domu s4 przyjmowane, na podstawie decyzji administracyjnej, osoby, kt6rym nie
moZna zapewnid koniecznych uslug opiekuriczych w miejscu zamieszkania.

3. Poby w Domu jest odplatny. Zasady ustalania i wysoko66 oplat reguluj4 odrgbne przepisy.

$3.

l.

Dom Swiadczy uslugi bytowe, opiekuficze, wspomagaj4ce
obowi4zuj4cego standardu, w zakresie

os6b

w nim przebywaj4cych, z

sprawnoSci.

i

i

rehabilitacyjne na poziomie

formach wynikaj4cych z indyrvidualnych potrzeb

uwzglgdnieniem stopnia ich fizycznej

i

psychicznej

l'
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organizuje mieszkaicom pomoc

w

korzystaniu

ze

Swiadczeri

zdrowotnych przysluguj4cych im na podstawie odrgbnych przepisow.

3. Dom pokrywa oplaty ryczaltowe i czgsciowq odplatnoSc do wysokoSci limitu ceny,
przewidziane w przepisach o riwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w
publicznych.

4. Dom moZe r6wnieZ swiadczyi usfugi opiekufcze

i

specjalistyczne ustugi opiekuricze

dla os6b w nim niezamieszkuj4cych.

III.

Zasady organizacji i funkcjonowania

⌒

s4.

l.

Domem kieruje Dyrektor zatrudniony przez ZarzEd Powiatu w Lubartowie po zasiggnigciu

opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

2. Dyrektor reprezentuje Dom na zewn1trz, organizuje jego pracg i odpowiada za calo6i jego
dzialalnoSci.

3. Dyrektor

w

zakresie bieZqcej dzialalno6ci dziala jednoosobowo

peln om ocn i ctwa udz ie I o nego przez Zarz4d Powi atu

na

podstawie

w Lubartowie.

4. Dyrektor Domu wykonuje wobec pracownikow Domu wszystkie czynnoSci z zakresu
prawa pracy.

ss.

1

Strukturg organizacyjnqi szczegolowy zakres zadan Domu okre6la Regulamin Organizacyjny
uchwalony przez Zarzqd Powiatu w Lubartowie.

$6.
1.

Nadz6r nad dzialalno5ci4 Domu sprawuje Starosta Lubartowski p.zy

pomocy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

2. Nadzor nad przestrzeganiem wymaganego standardu usfug Swiadczonych przez Dom
sprawuje Wojewoda Lubelski.
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IV. Gospodarka finansowa
s7.

l.

Dom jest samorz4dowE jednostk4 bud2etow4 prowadz4c4 gospodarkg finansow4 zgodnie
z ustawE o finansach publicznych.

2. Podstaw4 gospodarki finansowej Domu

jest plan dochod6w i

wydatk6w

zwany planem finansowym.

ヽ︶

V. Postanowienia kof cowe

$8.
Zmiany w Statucie mog4 by6 dokonyrvane w trybie przewidzianym dlajego nadania.

