
 
 
 

Uchwała Nr XXXII/279/2010 
Rady Powiatu w Lubaczowie 

z dnia 22 kwietnia 2010 r. 
 
o zmianach w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie RóŜanieckiej oraz ustaleniu tekstu 
jednolitego. 
 
 Na podstawie art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm), art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -      
- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz § 67    
pkt 1-3 Statutu Powiatu Lubaczowskiego uchwalonego Uchwałą Nr XX/185/2000 Rady Powiatu   
w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000r. (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Podk. z 2004r. Nr 149          
poz. 2404 z późn. zm./  
 

Rada Powiatu w Lubaczowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W statucie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie RóŜanieckiej, stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr XII/96/99 z dnia 2 grudnia 1999r. Rady Powiatu w Lubaczowie z późn. zm., wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§1 
  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie RóŜnieckiej zwany dalej „Domem” działa na podstawie: 

   1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 175,   
poz.1362 z późn. zm), 

        2) ustawy z dnia 27 sierpnia2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 
        3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,          

poz. 535 z późn. zm.), 
        4) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie   

domów pomocy społecznej /Dz.U. Nr 217, poz. 1837/, 
        5) niniejszego Statutu.”, 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
    „§2 
     Dom jest domem stałego pobytu dla 230 osób przewlekle, psychicznie chorych.”, 
 
3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Domem kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu. Czynności            
w sprawach z zakresu prawa pracy za Dom, w stosunku do Dyrektora, wykonuje Starosta 
Lubaczowski.”, 

 
4) § 6 otrzymuje brzmienie:  

„§ 6 Organizację i zasady funkcjonowania Domu, określa opracowany przez  Dyrektora Domu 
regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu.”, 

 
5) § 11 skreśla się. 
 



 
 
 
 

§ 2  
 
Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Domu Pomocy Społecznej w Rudzie RóŜanieckiej, stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, obejmujący zmiany wprowadzone: 
1) uchwałą Nr XV/121/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2000r. o zmianach           

w uchwale Nr XII/96/99 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 2 grudnia 1999r. w sprawie 
nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Rudzie RóŜanieckiej, 

2) uchwałą Nr XXVI/255/2001 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 sierpnia 2001r. o zmianach 
w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie RóŜanieckiej. 

 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
w Rudzie RóŜanieckiej. 
 

§ 4  
 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Załącznik do uchwały 
Nr XXXII/279/2010 r. 
Rady Powiatu Lubaczowskiego 

                                                                                                                                              z dnia 22 kwietnia 2010 r. 
 
 

STATUT 
Domu Pomocy Społecznej w Rudzie RóŜanieckiej 

 
I.  Postanowienia ogólne. 

 
§1 

  Dom Pomocy Społecznej w Rudzie RóŜnieckiej zwany dalej „Domem” działa na podstawie: 
   1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 175,          

poz.1362 z późn. zm), 
        2) ustawy z dnia 27 sierpnia2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 
        3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,           poz. 

535 z późn. zm.), 
        4) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie   domów 

pomocy społecznej /Dz.U. Nr 217, poz. 1837/, 
        5) niniejszego Statutu. 

§ 2 
 

Dom jest domem stałego pobytu dla 230 osób przewlekle, psychicznie chorych. 
 

§ 3 
 

Siedzibą Domu jest miejscowość Ruda RóŜaniecka w gminie Narol. 
 

§ 4 
 

Dom jest jednostką budŜetową finansowaną z budŜetu Powiatu Lubaczowskiego.  
 
 

II.  Organizacja i zasady działania Domu 
 

§ 5 
 

1. Domem kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu. Czynności w 
sprawach z zakresu prawa pracy za Dom w stosunku do Dyrektora wykonuje Starosta 
Lubaczowski. 

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Domu i ponosi za nie 
odpowiedzialność. 

3. Dyrektor jest przełoŜonym wszystkich pracowników Domu. 
 
 

§ 6 
 

Organizację i zasady funkcjonowania Domu, określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin 
organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu. 
 



 
 
 
 

III.  Zakres i poziom świadczonych usług 
 

§ 7 
 

Dom świadczy usługi w zakresie: 
1) Potrzeb bytowych, zapewniając: 
    a) miejsca zamieszkania wyposaŜone w niezbędne meble, sprzęt, pościel, bieliznę i środki    

higieny osobistej, 
    b) wyŜywienie w ramach norm Ŝywieniowych oraz wymagań dietetycznych zgodnie z ustaleniem 

lekarza, 
    c) odzieŜ i obuwie, 
    d) utrzymanie czystości; 
2) Świadczeń opiekuńczych, polegających na: 
    a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych jak: karmienie, ubieranie, 

mycie, kąpanie osób, które samodzielnie nie mogą wykonywać tych czynności, 
    b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, 
    c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 
    d) zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zajęć 

organizowanych poza Domem, 
3) Świadczeń wspomagających polegających na: 
    a) umoŜliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 
    b) umoŜliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 
    c) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, 
    d) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem, 
    e) wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska, 
    f) pomocy w umoŜliwianiu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, 
    g) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego moŜliwości. 
4) Świadczeń zdrowotnych polegających na: 
    a) zapewnieniu opieki pielęgniarskiej, 
    b) umoŜliwieniu opieki lekarskiej, korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych, 

zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne. 
 
 
 

IV.  Prawa i obowiązki mieszkańców Domu 
 

§ 8 
 

1. Mieszkaniec ma prawo do: 
1) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom, 
2) pomocy w zaspokajaniu własnych potrzeb, 
3) posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca do ich przechowywania, 
4) uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących jego osoby, 
5) spoŜywania posiłków w warunkach zbliŜonych do domowych, 
6) udziału w czynnościach związanych z Ŝyciem codziennym, terapii zajęciowej i rekreacji, 
7) wyboru do organów samorządowych mieszkańców i uczestnictwa w pracach samorządu, 
8) godnego traktowania, 
9) składania skarg i wniosków do samorządu mieszkańców i Dyrektora Domu, 



10) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych, 
11) przebywania poza Domem po uprzednim powiadomieniu Dyrektora Domu, 

a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza lub opiekuna prawnego. 
2.   Nieobecność w Domu, o której mowa w ust. 1 pkt 11 moŜe trwać do 21 dni w roku.             

Ze względu na dobro mieszkańca, po uprzednim porozumieniu z Dyrektorem Domu, okres 
ten moŜe być przedłuŜony. 

 
§ 9  

 
       1. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest: 

1) dbanie, na miarę swoich moŜliwości, o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek 
w swoich rzeczach i wokół siebie, 

2) przestrzeganie norm i zasad współŜycia oraz zarządzeń porządkowych, 
3) współdziałanie w miarę swoich moŜliwości z personelem Domu w zaspokajaniu swoich 

potrzeb, 
4) dbałość o mienie Domu, 
5) ponoszenie opłat za pobyt w Domu według obowiązujących przepisów. 

2. Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców Domu określa Regulamin Mieszkańca. 
3. Regulamin mieszkańca wprowadzony jest w Ŝycie zarządzeniem Dyrektora Domu z mocą 

obowiązującą od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń. 
 

§ 10 
 

Dom moŜe przyjmować darowizny lub zapisy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

§ 11 
 

(Skreślony) 
 

§ 12 
 
Gospodarkę finansową Domu regulują odrębne przepisy. 
 

V. Przepisy końcowe 
 

§ 13  
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustaw i aktów 
wykonawczych. 
 

§ 14 
 

Wszelkie zmiany Statutu wymagają zachowania trybu przewidzianego dla jego ustalenia. 
 
 


