Załącznik
do uchwały nr XXVIII/244/2013
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 30 stycznia 2013r.
STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W MATCZYNIE

§ 1.
1. Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, zwany dalej Domem, jest jednostką
organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy
społecznej, oraz przepisów wykonawczych.
2. Dom wpisany został pod pozycją 29 do Rejestru Domów Pomocy Społecznej
prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego.
3. Siedziba Domu mieści się w miejscowości Matczyn, nr 4, kod pocztowy 24-200
Bełżyce.
4. Dom działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r, Nr 175,
poz. 1362, z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych,
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r,
Nr 142, poz.1592, z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.
U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.),
7) statutu Powiatu Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006 r, Nr 131,
poz. 2194 i Nr 2184 z późn. zm.).
§ 2.
1. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Lubelskiego.
2. Dom dysponuje oddaną w trwały zarząd nieruchomością zabudowaną, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 318/1.
3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Lubelski przy pomocy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.
4. Nadzór nad jakością działalności Domu i standardem świadczonych usług, a także
nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje
Wojewoda Lubelski.

§ 3.
1. Domem kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu w Lublinie.
2. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz, działając w granicach pełnomocnictwa
udzielonego mu przez Zarząd Powiatu w Lublinie.
§ 4.
1. Dom jest placówką typu stacjonarnego o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie.
2. Zasady kierowania do Domu, ustalania i wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca
określają przepisy ustawy o pomocy społecznej.
§ 5.
1. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby
bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego
standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb
mieszkańców.
2. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców oraz stopień ich psychicznej i fizycznej sprawności.
3. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń
zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa
opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
4. Dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi
pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 6.
W Domu działa samorząd mieszkańców, którego obieralnym reprezentantem jest
Rada Mieszkańców. Rada jest rzecznikiem interesów mieszkańców i pełni funkcję doradczą
dyrektora Domu w zakresie zaspokajania szeroko rozumianych potrzeb mieszkańców.
§ 7.
Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Zarząd Powiatu w Lublinie.

§ 8.
1. Dom Pomocy Społecznej jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy
w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
2. Dyrektor Domu jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich
pracowników.
3. Status prawny pracowników Domu, zasady ich wynagradzania oraz kwalifikacje
wymagane na zajmowanych stanowiskach określone zostały w ustawie
o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych.
§ 9.
1. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisach
o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany planem
finansowym jednostki budżetowej.
3. Szczegółowy tryb opracowania, realizacji i rozliczenia budżetu Domu określają
odrębne przepisy.
§ 10.
Dom podlega wpisowi do prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego rejestru
domów pomocy społecznej.

