UCHWAŁA NR 141/VII/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 11, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62,
poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 303 i poz. 326)
art. 57 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, Dz. U. z 2018 r. poz. 1358, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529, Dz. U.
z 2019 r. poz. 271) uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku o treści stanowiącej
Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany
Statutu Domu Pomocy Społecznej w Płocku oraz Uchwała Nr 920/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca
2006r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku i Uchwała
Nr 992/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy
Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku i Uchwała Nr 153/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku i Uchwała
Nr 292/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008r. zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej
„Przyjaznych Serc” w Płocku oraz Uchwała Nr 752/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w Uchwale Nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany
Statutu Domu Pomocy Społecznej w Płocku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 920/LIV/06 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r., Uchwałą Nr 992/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia
2006r., Uchwałą Nr 153/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007r. i Uchwałą Nr 292/XXI/08 Rady
Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008r. i Uchwała Nr 141/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, i Uchwała
Nr 541/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy
Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik
do Uchwały Nr 141/VII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
S TATUT
Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
4) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
5) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
6) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy
społecznej,
7) niniejszego Statutu.
§ 2.
Siedzibą Domu jest Miasto Płock.
§ 3.
1. Dom jest samodzielną jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Organem prowadzącym Dom jest Gmina-Miasto Płock.
3. Dom może używać na tabliczkach, wywieszkach, pieczątkach i formularzach nazwy własnej: Dom
Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2. Dom może posługiwać się logo, którego wzór stanowi Załącznik do Statutu.
§ 4.
Dom posiada zasięg ponadgminny i jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych
z wygasającym oddziałem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 5.
1.
2.

Do działalności podstawowej Domu należy realizacja zadań określonych postanowieniami ustaw
wymienionych w § 1 i aktów wykonawczych do tych ustaw.
Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze,
wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie
i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej
„mieszkańcami”, w szczególności poprzez:
1) uwzględnienie stopnia sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańca,
2) zabezpieczenie wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa,
3) opracowanie indywidualnego planu opieki dla mieszkańca Domu oraz jego realizację przez
pracownika pierwszego kontaktu w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.
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III. ZAKRES I POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG
§ 6.
1. Dom świadczy mieszkańcom 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, w tym w zakresie komunikacji
wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
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, jeżeli mieszkaniec spełnia 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 nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa
w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”,
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom
dostępności do informacji o tych prawach,
k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu;
4)
w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewnia:
a) pobieranie nauki,
b) uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
c) naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe.
2. Zakres usług, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych
usług uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca Domu.
3. Dom może organizować placówki stacjonarne, będące jego filiami i może świadczyć usługi
pielęgnacyjne na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie dla osób oczekujących na miejsce w Domu.
4. Zorganizowanie filii i świadczenie usług wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA
§ 7.
Mieszkaniec Domu ma między innymi prawo do:
1) godnego traktowania,
2) korzystania z usług świadczonych przez Dom,
3) pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
4) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskiwanie z ich strony pielęgnacji i opieki
- w formach i zakresie dostosowanym do Regulaminu Domu,
5) przebywania poza Domem, po uprzednim powiadomieniu Dyrekcji Domu o takim zamiarze,
a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.
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V. ADMINISTRACJA
§ 8.
1. Domem kieruje Dyrektor Domu.
2. Dyrektor Domu reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za jego funkcjonowanie.
3. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
4. Dla Dyrektora Domu pracodawcą jest Dom reprezentowany przez Prezydenta Miasta Płocka.
5. Dyrektor Domu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Płocka.
6. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora Domu ustala Prezydent Miasta Płocka.
7. Dyrektora Domu obowiązują te same przepisy prawa w tym prawa pracy, które obowiązują
pozostałych pracowników Domu.
8. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor Domu.
9. Dyrektor Domu jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
§ 9.
Dyrektor kieruje Domem i odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem, a zwłaszcza za:
1) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
2) wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
3) nadzór nad realizacją zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Domu,
4) sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów finansowo-rzeczowych
oraz inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań.
VI. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA JEDNOSTKI
§ 10.
Wewnętrzną strukturę organizacyjną Domu oraz szczegółowy zakres zadań i sprawowanej opieki określa
Regulamin Organizacyjny Domu nadawany przez Prezydenta Miasta Płocka, w drodze zarządzenia.
VII. MAJĄTEK I FINANSE
§ 11.
1. Dom jako jednostka budżetowa jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych
nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane
dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Środki finansowe na działalność Domu pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.
3. Dom prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Domu,
dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
4. Wszelkie wpływy uzyskane przez Dom stanowią dochody budżetu Miasta Płocka.
5. Wydatki Domu realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy
o finansach publicznych oraz innych przepisów.
6. Obsługa finansowo – księgowa Domu jest prowadzona przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku.
7. Rachunkowość oraz sprawozdawczość prowadzona jest przez pracowników Zarządu Jednostek
Oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
8. Sprawozdania finansowe i budżetowe Domu sporządzają pracownicy Zarządu Jednostek Oświatowych,
podpisuje Główny Księgowy Zarządu Jednostek Oświatowych oraz Dyrektor Zarządu Jednostek
Oświatowych jako kierownik jednostki obsługującej i przekazuje terminowo do Prezydenta Miasta
Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
9. Dom prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jej dyspozycji.
10.Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3500,00 zł.
podejmuje samodzielnie Dyrektor Domu, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta
Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka.
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§ 12.
1. Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa Prezydent Miasta Płocka w drodze zarządzenia,
uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Dom.
2. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Domu, jest możliwe
wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.
§ 13.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Płocka samodzielnie lub za pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
§ 14.
Kontroli działalności Domu oraz rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka a także stosowanych
zasad rachunkowości dokonuje Prezydent Miasta Płocka za pośrednictwem upoważnionych pracowników,
zgodnie z procedurami dotyczącymi prowadzenia kontroli w jednostkach budżetowych Miasta Płocka.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15.
1. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność jednoosobowo za przestrzeganie postanowień niniejszego
Statutu.
2. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w Uchwale.
3. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane przez Radę Miasta Płocka w trybie właściwym dla
jego nadania.
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