Uchwała Nr XXV/256/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159
w Nowym Sączu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza Rada Miasta
Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Domowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej
159, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc § 1 ust. 6 uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
24 kwietnia 2007 r., w sprawie: nadania statutów jednostkom pomocy społecznej Miasta
Nowego Sącza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/256/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 marca 2012 r.

STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM SĄCZU UL. NAWOJOWSKA 159
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159, zwany dalej „Domem”
działa na podstawie:
1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. Nr 175, poz. 1362
z 2009 roku z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie: domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837 z 2005 roku).
3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U.
Nr 231, poz. 1375 z 2011 roku z późn. zm.).
4. Innych ustaw, uchwał, zarządzeń dotyczących funkcjonowania jednostek pomocy
społecznej, które nakładają na domy pomocy społecznej obowiązek realizacji zadań
w nich określonych.
5. Niniejszego statutu.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jest Miasto Nowy Sącz.
2. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Miasta Nowego Sącza.
3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Nowego Sącza.
4. Dom świadczy usługi na poziomie standardów określonych przez Ministra Polityki
Społecznej podanych w Rozporządzeniu z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U.
Nr 217, poz. 1837 z 2005 roku).
5. Dom jest finansowany w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych.
6. Domem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Rozdział II
Przedmiot działalności
§ 2. 1. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jest Domem stałego pobytu.
2. Dom świadczy usługi osobom przewlekle psychiczne chorym.
3. Dom zapewnia całodobową opiekę dla 180 mieszkańców.
4. Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom jest dostosowany do indywidualnych
potrzeb mieszkańców.
§ 3. W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się ich potrzeby pod kątem
całodobowej opieki w warunkach godnego i bezpiecznego życia, w tym:
1. podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,
2. miejsca zamieszkania i wyżywienia w warunkach domowych,
3. otaczania pomocą i opieką osób nowoprzyjętych w przystosowaniu się do nowych
warunków,

4.
5.
6.
7.
8.

posiadania własnych, drobnych przedmiotów, korzystanie z własnego ubrania,
przechowywanie przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych,
własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,
aktywny udział w czynnościach związanych z codziennym życiem,
zaspakajanie potrzeb kulturowych i religijnych, zapewnienie opieki psychiatrycznej
oraz udziału w terapii zajęciowej,
9. przełamania izolacji i monotonii życia w domu zwłaszcza przez podtrzymanie więzi
z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
Rozdział III
Prawa i obowiązki mieszkańców

§4. 1. Mieszkaniec Domu ma prawo do:
a. godności, wolności i intymności,
b. uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom oraz do
korzystania z tych usług,
c. pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb i zapewnienia sobie ochrony prawnej,
d. uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,
e. zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu,
f. przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskiwania z ich strony
pielęgnacji i opieki w formie i zakresie dostosowanym do regulaminu Domu,
g. przebywania poza terenem Domu po uprzednim zgłoszeniu o planowanej
nieobecności.
2. Do obowiązków Mieszkańca Domu należy:
a. współdziałanie z personelem w zaspakajaniu swoich podstawowych potrzeb,
b. dbanie w miarę możliwości o higienę osobistą, zdrowie oraz higienę otoczenia,
c. przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,
d. dbałość o mienie Domu,
e. przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego
funkcjonowania,
f. ponoszenie opłat za pobyt w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców określa „Regulamin mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.
Rozdział IV
Zarządzanie i organizacja
§ 5. 1. Domem kieruje Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Nowego Sącza.
3. Do kompetencji i zadań Dyrektora należy:
a. wykonywanie obowiązków kierownika zakładu pracy określonych w prawie
pracy, prawie budżetowym, ustawie o finansach publicznych oraz ustawie
o rachunkowości,
b. czuwanie nad działalnością Domu i nad realizacją zadań statutowych oraz
właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Domu,
c. podejmowanie działań zmierzających do podwyższenia standardów
i funkcjonowania Domu,
d. czuwanie nad działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych oraz
nad terminową, prawidłową i fachową realizacją zadań tych komórek,

e. zatrudnianie i zwalnianie pracowników, oraz udzielanie kar i przyznawanie
nagród,
f. organizowanie, przeprowadzanie i nadzór nad wykonywaniem kontroli
wewnętrznych.
§ 6. 1. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy Głównego księgowego oraz osób na
stanowiskach kierowniczych.
2. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników.
3. W czasie nieobecności Dyrektora obowiązki jego pełni wyznaczony przez niego
kierownik działu.
§ 7. 1. Dla zapewnienia realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie i innych
przepisach w Domu zostały utworzone działy i samodzielne stanowiska.
2. Szczegółową organizację, działania i zasady funkcjonowania Domu określa
„Regulamin organizacyjny” opracowany przez Dyrektora Domu i zatwierdzony przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
§ 8. 1. W Domu działają zespoły opiekuńczo - terapeutyczne składające się z pracowników
Domu, do których należy opracowanie indywidualnych planów opieki nad
mieszkańcami i jego realizacja.
2. Działania wynikające z indywidualnego planu opieki koordynowane są przez
pracowników pierwszego kontaktu.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie właściwe
przepisy prawa.
§ 10. Na tablicach, wywieszkach, ogłoszeniach, pieczątkach, formularzach oraz
korespondencji używa się nazwy:
Dom Pomocy Społecznej
33 - 300 Nowy Sącz
ul. Nawojowska 159
§ 11. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

