
UCHWAŁA NR IX/88/2015
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w brzmieniu określonym w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/303/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2013r., 
w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
w Zborowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek
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Załącznik do Uchwały Nr IX/88/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Statut Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną 
pomocy społecznej Powiatu Buskiego.

§ 2. Dom działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163).

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 
pomocy społecznej (Dz. U. 2012r., poz. 964).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz. 
1375 z późn. zm).

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.).

6. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r .o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z póź. zm.).

7. Niniejszego Statutu.

8. Innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 3. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Buskiego działającego
w formie jednostki budżetowej prowadzoną zgodnie z przepisami prawa w oparciu o standardy usług 
w zakresie pomocy społecznej.

2. Starosta Buski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju sprawuje nadzór nad działalnością Domu.

§ 4. 1. Siedziba Domu mieści się w miejscowości Zborów 112, gmina Solec – Zdrój, poczta 28 - 
131 Solec – Zdrój.

2. Dom używa nazwy „Dom Pomocy Społecznej w Zborowie”.

3. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie.

4. Dom przeznaczony jest dla 65 osób.

5. Dom prowadzi lokale aktywizujące, dla 22 osób.

6. Dom wpisany jest do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON 
pod Nr 000294119.

7. Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego dysponuje Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP 655 11 
90 318.

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom właściwego zakresu usług, 
zgodnie ze standardami określonymi dla tego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca 
Domu.

2. Indywidualne potrzeby mieszkańca Domu oraz zakres usług, o których mowa w ust. 1 określają 
zespoły terapeutyczno – opiekuńcze powołane przez dyrektora Domu.

Id: 59F49D96-0ECA-405B-ADD8-AAA71FA3DBCB. Podpisany Strona 2



3. Zespoły terapeutyczno – opiekuńcze opracowują indywidualne plany wspierania mieszkańców oraz 
wspólnie z mieszkańcami je realizują.

4. Dom poza usługami bytowymi, opiekuńczymi i wspomagającymi zapewnia potrzeby w zakresie 
edukacji tj.:

- pobieranie nauki,

- uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych,

- uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.

5. Lokale aktywizujące mają zapewnić warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

§ 6. Domem kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego działalność.

§ 7. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych działów
i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Domu uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 8. Dom finansowany jest ze środków budżetu powiatu w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony 
przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w 
ustawie o rachunkowości.

§ 9. 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy wymienione 
w § 2.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane uchwałą Rady Powiatu w Busku- Zdroju.
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Uzasadnienie

Uchwalenie nowego Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie podyktowane jest rozszerzeniem
profilu Domu o dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie, zgodnie z decyzją Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2015r. Znak: PS.II.9423.14.2015 oraz oddaniem do użytku lokali
aktywizujących powstałych w wyniku realizacji Projektu pn.: Podniesienie jakości usług świadczonych
w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni
terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie
kwalifikacji personelu.
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