UCHWAŁA XLI/250/06
RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) art. 19 pkt 10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273,
poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493) art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (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, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:
§ .1 Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ .2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ .3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

do Uchwały Nr XLI/250/06
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 czerwca 2006 r.
STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAJEWIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ .1 Dom Pomocy Społecznej w Grajewie zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
)1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
)2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104);
)3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837);
)4 niniejszego statutu.
§ .2 1. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Grajewskiego w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych.
.2 Siedzibą Domu jest miasto Grajewo.
.3 Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnych intelektualnie.
.4 Obszar działania Domu obejmuje Powiat Grajewski.
.5 W przypadkach uzasadnionych obszar działania obejmuje teren całej Polski.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA DOMU ORAZ ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
§ .3 1. Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu
pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
.2 Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i rehabilitacyjne na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb
mieszkańców.
.3 Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu 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.
.4 Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
w nim niezamieszkujących.
.5 W miarę możliwości Dom może świadczyć inne odpłatne usługi na zewnątrz.

.6 Celem Domu jest zaspokojenie potrzeb osobistych, bytowych i zdrowotnych
mieszkańców w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie, między innymi poprzez
zapewnienie tym osobom:
a) miejsca zamieszkania, wyposażenia w niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelową
oraz środki utrzymania higieny osobistej, odzieży, bielizny i obuwia,
b) wyżywienia, w tym dietetycznego, zgodnego ze wskazaniem lekarza w ramach obowiązującej
stawki żywieniowej,
c) opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, włącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem
dzieci, które same nie mogą wykonywać tych czynności,
d) usprawnianie poprzez rehabilitację indywidualną i grupową,
d) edukacji i wychowania poprzez doświadczenie życiowe, nauczanie w klasach życia zespołach
rewalidacyjnych dostosowanych do możliwości wychowanków,
e) godnego traktowania,
f) spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zorganizowanych zajęć poza
Domem,
g) prania i naprawiania bielizny osobistej i odzieży.
§ .4 Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu
w Domu wydawanej przez Starostę Grajewskiego.
§ .5 1. Mieszkaniec Domu ma prawo do urlopu, nieobecność w Domu może trwać do 60 dni
w roku.
.2 Ze względo na dobro dziecka i po uprzednim porozumieniu z Dyrektorem Domu okres
ten może być przedłużony. Nie dotyczy to wychowanków przebywających poza domem w celach
leczniczych.
.3 Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności dbanie w miarę swoich możliwości
o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w pomieszczeniach.
.4 Obowiązkiem Dyrektora Domu jest w szczególności:
)a tworzenie warunków zgodnie z obowiązującymi normami dla tej grupy osób,
)b kształtowanie właściwego stosunku personelu do dzieci i rodziców dzieci,
)c zagwarantowanie dzieciom respektowania ich praw osobistych,
)d otoczenie dzieci szczególną troską, zwłaszcza w okresie adaptacji, by początkowy okres
pobytu w Domu przebiegał możliwie łagodnie,
)e dopilnowanie w stosunku do wszystkich wychowanków w wieku obowiązku szkolnego, by
był on wykonywany oraz aby mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat mieli grupy inwalidzkie,
a także po ukończeniu 18 lat mieli dowody osobiste,

)f utrzymywanie kontaku z rodzicami wychowanków Domu i z innymi osobami
interesującymi się dziećmi oraz umożliwianie odwiedzin przez krewnych, znajomych
i środowisko lokalne,
)g dbanie o wyznaczenie przez sąd opiekuna prawnego dla dzieci, których rodzice pozbawieni
są praw rodzicielskich,
)h utrzymywanie kontaktu z sądem rodzinnym i dla nieletnich oraz opiekunami prawnymi
wychowanków,
)i zapewnienie warunków do godnego umierania i sprawiania zmarłemu wychowankowi
pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego i miejscowymi zwyczajami, jeżeli rodzice lub
opiekunowie tego nie uczynią.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ .6 1. Domem kieruje Dyrektor.
.2 Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz, a ponadto:
)1 organizuje pracę Domu i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników;
)2 kieruje bieżącymi sprawami Domu;
)3 wydaje zarządzenia dotyczące organizacji pracy Domu;
)4 wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.
§ .7 1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Grajewskiego, na zasadach
określonych dla jednostek budżetowych.
.2 Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ .8 Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań Domu określa dyrektor Domu
w regulaminie organizacyjnym, przyjętym przez Zarząd Powiatu.
§ .9 Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Zarząd Powiatu.
§ .10 Zmiany w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

