STATUT
Domu Pomocy Społecznej w Miechowie
ul. Warszawska 49 A
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Dom Pomocy Społecznej w Miechowie - zwany dalej „ Domem ”działa na
podstawie :
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr
142 z 2001 poz. 592 z późn. zm. ).
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 175 z 2009
poz. 1362 z późn. zm. ).
3. Aktów Wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej .
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,
poz. 1240).
5. Innych powszechnie obowiązujących aktów pranych.
6. Niniejszego Statutu .
§2
Ilekroć w Statucie jest mowa o :
1.Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu .
2.Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Domu.
§3
1.Dom jest powiatową jednostką organizacyjną, prowadzoną przez Powiat
Miechowski i podległą jej organom.
2.Dom jest jednostką budżetową Powiatu Miechowskiego.
3.Nadzór nad działalnością Domu sprawują: Zarząd Powiatu oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.
§4
Siedzibą Domu Pomocy Społecznej jest miejscowość Miechów ul. Warszawska 49A

Rozdział II
Zakres działania Zadania Domu
§5
1. Do podstawowych działań Domu należy :
Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 175, z dnia 21 października 2009
roku z późn. zm.), a w szczególności:
-zapewnienie całodobowej opieki jego mieszkańcom,
-zaspokojenie ich potrzeb bytowych , w tym zapewnienie odpowiednich warunków
mieszkaniowych , wyżywienia , odzieży,
-realizacja opieki lekarsko - pielęgniarskiej poprzez:
-ogólną i specjalistyczną opiekę lekarską oraz opiekę pielęgniarską,
-zapewnienie niezbędnych leków,
-przeprowadzenie badań profilaktycznych i szczepień ochronnych,
-zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury i rekreacji,
-zabezpieczenie potrzeb społecznych mieszkańców, w tym umożliwienie udziału
w życiu środowiska lokalnego oraz utrzymanie kontaktu z rodziną,
-realizacja potrzeb edukacyjnych poprzez organizowanie terapii zajęciowej
i rozwijanie posiadanych zdolności i umiejętności mieszkańców ,
-zaspakajanie potrzeb religijnych mieszkańców.
2.Zakres i poziom świadczeń Domu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb
mieszkańców.
Rozdział III
Organizacja i Zarządzanie Jednostką
§6
1.Organizację i szczegółowy zakres działania placówki określa Regulamin
Organizacyjny , zatwierdzony uchwałą Zarządu Powiatu.
2.Prawa i obowiązki pracowników jednostki określa Regulamin Pracy i Regulamin
Wynagradzania nadany przez Dyrektora w drodze zarządzenia oraz inne w tym
zakresie obowiązujące przepisy prawa.
3.Dyrektor sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Domu w ramach
upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.

Rozdział IV
Gospodarka Finansowa
§7
1.Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2.Podstawą działania jednostki jest roczny plan finansowy zgodny z uchwałą
budżetową Powiatu.
3.Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§8
Nadzór nad działalnością finansową Domu sprawuje Dyrektor .
§9
Jednostka posiada odrębny rachunek bankowy .
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 10
1.Zmiany Statutu są dokonywane w trybie przewidzianym dla ich uchwalenia.
2.Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

