UCHWAŁA NR XXXVI/289/09 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XI/74/99 z dnia 15 listopada 1999 r. Rady Powiatu Radomszczańskiego w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Powiatu Radomszczańskiego:

Krzysztof Zygma

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI/289/09 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach zwany dalej „Domem”, działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z
późn. 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 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.
zm., rozdział 3, art. 20 pkt 2);
5) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański.
2. Dom używa nazwy: „Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach”.
3. Siedzibą Domu jest miejscowość Radziechowice Pierwsze, w gminie Ładzice.
§ 3. 1. Dom przeznaczony jest dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn, wymagających całodobowej opieki, nie mogących funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można
zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
2. Dom jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę, umożliwiającą pobyt okresowy i stały.
3. Dom posiada 136 miejsc.

Rozdział 2
Organizacja Domu
§ 4. 1. Domem kieruje dyrektor odpowiedzialny za jego działalność, przy pomocy głównego księgowego, który zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.
2. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu i reprezentuje Dom na zewnątrz.
§ 5. W skład Domu wchodzą, następujące komórki organizacyjne:
– Dział terapeutyczno-opiekuńczy Nr 1,
– Dział terapeutyczno-opiekuńczy Nr 2,
– Dział ekonomiczno-finansowy,
– Dział administracyjno-gospodarczy,
– Pracownicy socjalni,
– Psycholog.
§ 6. Szczegółową organizację, zakresy zadań poszczególnych działów i obowiązki mieszkańców, określają regulaminy wewnętrzne Domu wprowadzone według obowiązujących przepisów.
Rozdział 3
Zasady działania Domu
§ 7. 1. Do Domu przyjmowane są osoby, na podstawie:
– decyzji o skierowaniu i decyzji ustalającej opłatę za pobyt w dps, wydanej przez organ
gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej skierowania,
– decyzji o umieszczeniu w dps, wydanej przez organ gminy prowadzący dps lub starostę
powiatu prowadzącego dps.
2. Pobyt w Domu jest odpłatny – wysokość i tryb regulowania odpłatności określają odrębne przepisy.
3. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób
w nim przebywających.
4. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia, w
szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu
oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
5. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych, w całości pokrywa Dom.
6. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Dom może pokryć wydatki
ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne, w zakresie wykraczającym poza uprawnienia
wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
§ 8. 1. W organizowaniu życia mieszkańców, uwzględnia się między innymi następujące
zasady:
a) podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,
b) posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowanie,
c) korzystanie z własnego ubrania,
d) własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,
e) spożywania posiłku w warunkach zbliżonych do domowych,
f) udział w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,
g) aktywnego życia (terapia zajęciowa, rehabilitacja, uczestnictwo w imprezach kulturalnych i
turystycznych, praca, itp.),
h) zmiennym miejscu pobytu w ciągu dnia, w związku z uczestnictwem w różnych formach
aktywności,
i) przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z
rodziną, oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
2. Mieszkańcy mają prawo do samorządowego organizowania się. Rada mieszkańców
jest rzecznikiem interesów mieszkańców i partnerem dyrektora, w lepszym zaspokajaniu potrzeb
i tworzeniu dobrej atmosfery życia domowego.

3. Dom zapewnia możliwość złożenia do depozytu przedmiotów wartościowych i pieniędzy.
Rozdział 4
Zakres i poziom usług
§ 9. Dom świadczy usługi:
1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości;
2) opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
3) wspomagające, polegające na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością
lokalną,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na
niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o
tych prawach dla mieszkańców Domu,
k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu.
§ 10. 1. Dom zapewnia warunki do godnego umierania.
2. W przypadku braku rodziny lub odmowy ze strony rodziny urządzenia pogrzebu, Dom
sprawia zmarłemu mieszkańcowi pogrzeb zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami.
3. Dom opiekuje się mogiłami zmarłych mieszkańców na miejscowym cmentarzu.
Rozdział 5
Prawa i obowiązki mieszkańca
§ 11. Mieszkaniec ma prawo, do:
1) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom;
2) uzyskania stosownej pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb;
3) uzyskania pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej, w przypadku wystąpienia ograniczenia dbania o swoje interesy;
4) współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby;
5) godnego traktowania;
6) zgłaszania skarg i wniosków do dyrektora;
7) uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom;
8) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskania z ich strony pielęgnacji i
opieki;
9) przebywania poza Domem po uprzednim zawiadomieniu Kierownictwa Domu o takim zamiarze, a w szczególnych przypadkach – po uzyskaniu zgody lekarza.
§ 12. Obowiązkiem mieszkańca Domu, jest w szczególności:
1) ponoszenie opłat za pobyt w Domu;
2) dbałość o mienie Domu;

3) przyczynienie się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania;
4) przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz regulaminu Domu i zarządzeń porządkowych;
5) dbanie w miarę możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich
rzeczach i wokół siebie;
6) współdziałanie z personelem w zaspokojeniu swoich potrzeb.
§ 13. Przymus bezpośredni w Domu, może być stosowany wyłącznie przez wyszkolonych
w tym zakresie pracowników medycznych lub w ich obecności, w przypadkach i na zasadach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 14. Kontrolę legalnego przyjmowania i przebywania w Domu osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz warunków w jakich osoby te przebywają, sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego
w Radomsku.
§ 15. Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 16. Statut zostaje podany do wiadomości mieszkańców Domu.

