
UCHWAŁA Nr . .2020
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 920 z późn. zm.) oraz
§ 64 ust. l pkt 2 i § 77 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą
Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maź.
z 2019r. póz. 499) uchwala się co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały sprawie
wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Andrzej Cześnik - Przewodniczący Zarządu

2. Sławomir Olejniczak - Członek

3. Marek Chiliński - Członek

4. Sławomir Krystek - Członek

5. Dariusz Twardowski - Członek



PROJEKT

UCHWAŁA Nr . .2020
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2020 r.

w sprawie sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie

Na podstawie ait 12 pkt 8 lit „i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 920 z późn. zm.), art. 19 pkt
10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
( t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1876 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. l i 2
1 art.12 ust l pkt 2 i ust. 2 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. póz. 869
z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, stanowiącym
załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu Nr 97.XV.2015 z dnia 7 grudnia 2015
roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior+" w Szczutowie ( Dz. Urz. Woj. Maź.
z 2015 r. póz. 11266) wprowadza się następujące zmiany:

1) § l otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie zwany w dalszym ciągu „Domem"
działających aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020.
póz. 920 zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t j. Dz. U. z 2019r.

póz. 869 z późn. zm,);
3. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2020r.

póz. 1876 z późn. zm.);
4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U.
z 2019 r. póz. 1282),
5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku
w sprawie domów pomocy społecznej( Dz. U. z 2018 r. póz. 734),
6. Statutu Domu Pomocy Społecznej".

2) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie :
„2. Dom jest jednostką o zasięgu ponadlokalnym.

3. Pełna nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej brzmi: Dom Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie".



3)w§5:
a) ust l otrzymuje brzmienie:
„1. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla 86 osób w podeszłym
wieku oraz przewlekle somatycznie chorych."
b) skreśla się ust.2.

4) w § 6 ust.l otrzymuje brzmienie:
„1. Dom zapewnia całodobową opiekę osobie, która z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania".

5) skreśla się § 7.

6) w §11:
a) ust! otrzymuje brzmienie:
„2. Decyzje o skierowaniu do Domu i decyzje ustalającą odpłatność za pobyt w

Domu wydaje organ gminy właściwej dla Mieszkańca w dniu kierowania do Domu.
b) skreśla się ust. 3."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu .

§ 3 . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia za
wyjątkiem § l pkt 2 w zakresie § 2 ust. 2 uchwały zmienianej, pkt 3, pkt 4, pkt 5 i pkt
6, które wchodzą w życie z dniem l kwietnia 2021 r.



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2019 r.

w sprawie sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie.

W dniach 12-15 listopada 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie została przeprowadzona kontrola kompleksowa przez zespół
inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie Dziennego Domu Seniorf
od dnia l stycznia 2018roku do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli wykazały, że Dzienny Dom „Senior+" w Szczutowie funkcjonuje
w strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, jako Dział
Wsparcia Dziennego.

Zgodnie z art. 112 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
powiat może połączyć wyłącznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z ośrodkiem
interwencji kryzysowej. Wskazany art. 112 a ustawy jest jedynym przepisem
odnoszącym się do łączenia ze sobą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
przez powiat . Przepis ten wprowadzony został w życie ustawą z dnia 5 września
2016 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. Z 2016 r. póz. 1583 ). Zgodnie z zapisami tej
ustawy , powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki
organizacyjne pomocy społecznej niespełniające wymagań , o których mowa w art.
111 a, 112 a i art 113c , mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do
dnia 31.12.2019 roku

W związku z tym kontrolujący wydali zalecenie pokontrolne dotyczące tego
ustalenia cyt:
„1. Podjąć działania mające na celu wyodrębnienie Dziennego Domu „Senior+"
w Szczutowie ze struktur Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Jednocześnie
zobowiązuje Panią do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
wystąpienia pokontrolnego , pisemnej informacji o sposobie realizacji zalecenia
pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania".

W odpowiedzi na wydane zalecenia pokontrolne Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Szczutowie , w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu ,poinformował
pismem Nr ON.1710.1.6.2019 z dnia 29.06.2020 roku Wojewodę Mazowieckiego,
że „zostaną podjęte działania zmierzające do realizacji wskazanego zalecenia-
wyodrębnienia Domu „Senior+" w Szczutowie ze struktur Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie i utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej". Na posiedzeniu
Zarządu Powiatu w dniu 16 lipca 2020 roku ustalono, że Dzienny Dom „Senior+" w
Szczutowie, zacznie funkcjonować jako samodzielna jednostka organizacyjna
Powiatu od l kwietnia 2021 roku. W związku z powyższym podjęcie tej uchwały
jest zasadne. STAR<


