Uchwała Nr XXXVIII/280/98
Rady Gminy Luzino
z dnia 18 czerwca 1998 roku

w

sprawie

zatwierdzenia

statutu

funkcjonowania

Domu

Pomocy

Społecznej

w Kochanowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami), a takŜe ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 412)

Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:

§1

1. Zatwierdza się statut Lokalnego Domu Pomocy Społecznej w Kochanowie.
2. Statut Lokalnego Domu Pomocy Społecznej w Kochanowie stanowi załącznik

nr 1 do

niniejszej uchwały.
3.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Luzinie.

§7

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Miotk

Statut

Lokalnego Domu Pomocy Społecznej w Kochanowie
Dom Pomocy Społecznej w Kochanowie zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz.
412);
2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997 roku w sprawie domów
pomocy społecznej oraz w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za pobyt w domu pomocy
społecznej, zwalniania z tych opłat, trybu i sposobu ich pobierania oraz ustalania kosztów utrzymania w
domach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 277 i 278);
3. niniejszego statutu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVIII/280/98 z dnia 18 czerwca
1998 roku.

§1
1. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką budŜetową podległą Wójtowi Gminy Luzino.
2. Nadzór i koordynację działalności Domu sprawuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Luzinie.

Cele i zadania
§2
1. Dom prowadzi działalność opiekuńczą dla osób samotnych i przewlekle chorych.
2. Celem Domu Pomocy Społecznej jest zapewnienie mieszkańcom niezbędnej opieki oraz
zaspokajanie ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych.
3. Zakres i poziom świadczeń powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb
mieszkańców.
4. Osobę skierowaną do Domu melduje się w tym Domu na pobyt czasowy.
5. O przyznanie miejsca w Domu Pomocy Społecznej wnioskuje GOPS a decyduje Zarząd Gminy
Luzino.
§3
1. Mieszkaniec Domu ma prawo do:
-

godnego traktowania;

-

posiadania własnych przedmiotów określonych regulaminem;

-

uzyskiwania informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich;

-

pomocy w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb;

-

uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby;

-

zgłaszania skarg i wniosków do Kierownika GOPS;

-

przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz uzyskiwania z ich strony pielęgnacji i
opieki w formach i zakresie dostosowanym do regulaminu Domu;

-

przebywania poza Domem, po uprzednim zawiadomieniu o takim zamiarze;

2. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:
-

współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb;

-

dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek wokół siebie i w swoich
rzeczach;

-

przestrzeganie norm i zasad współŜycia oraz zarządzeń porządkowych;

-

przyczynianie się do dobrej atmosfery w domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania;

-

dbanie o mienie Domu;

-

ponoszenie opłat za pobyt w Domu, których wysokość określają odrębne przepisy.
§4

Kierownik GOPS zobowiązany jest do:
-

tworzenia warunków i realizacji zadań stojących przed Domem;

-

kształtowania właściwego stosunku personelu do mieszkańców;

-

otoczenia mieszkańców szczególną troską zwłaszcza w początkowym okresie pobytu
w Domu, aby ich adaptacja do Ŝycia w nowych warunkach przebiegała łagodnie;

-

zapoznanie mieszkańców z ich uprawnieniami i obowiązkami oraz regulaminem Domu;

-

zapewnienia warunków do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi Domu
pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego;
§5

1. Domem kieruje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy pomocy:
a) pracownika socjalnego, odpowiedzialnego za bieŜące funkcjonowanie Domu, mającego
jednocześnie obowiązki administracyjno-finansowe, rozwijanie Ŝycia kulturalnego - 1 etat;
b) kucharki – 0,75 etatu;
c) opiekunek – 3 osoby w wymiarze 0,5 etatu kaŜda, bądź na umowę zlecenie;
2. Opiekę medyczną zapewniać będzie Gminny Ośrodek Zdrowia w Luzinie.
3. Zalecenia lekarza w godzinach pracy wykonywać moŜe pielęgniarka środowiskowa.
4. W sytuacjach osób chorych – terminalnych nawiązana zostanie współpraca z Hospicjum.

