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Załącznik do uchwały      

            Nr XVI/111/16                

Rady Powiatu w Lubartowie          

 z dnia 30 maja 2016 r. 

STATUT 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

w Lubartowie 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

l.  Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubartowskiego, realizującą zadania    

Powiatu z zakresu pomocy społecznej. 

2. Dom nosi nazwę: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie. 

3. Siedzibą Domu jest Lubartów. 

II. Cele i zadania 

§ 2. 

l . Dom jest placówką dziennego pobytu dla osób pełnoletnich z zaburzeniami 

psychicznymi. 

2. Do Domu osoby przyjmowane są na podstawie decyzji administracyjnej Starosty 

Lubartowskiego. 

3. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady ustalania i wysokość opłat regulują odrębne 

przepisy. 

§ 3. 

l . Dom świadczy usługi bytowe, terapeutyczne, zdrowotne oraz poradnictwa 

specjalistycznego na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach 

wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, z 

uwzględnieniem stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności. 
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III. Zasady organizacji i funkcjonowania 

§ 4. 

l . Domem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu w Lubartowie, po 

zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie. 

2. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz, organizuje jego pracę i odpowiada za całość 

jego działalności. 

3. Dyrektor, w zakresie bieżącej działalności, działa jednoosobowo na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu w Lubartowie. 

4. Dyrektor Domu wykonuje wobec pracowników Domu wszystkie czynności z zakresu 

prawa pracy. 

§ 5. 

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin 

Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Lubartowie. 

§ 6. 

l . Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Lubartowski przy pomocy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie. 

2. Nadzór nad przestrzeganiem wymaganego standardu usług świadczonych przez Dom 

sprawuje Wojewoda Lubelski. 

IV. Gospodarka finansowa 

§ 7. 

l . Dom jest samorządową jednostką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową 

zgodnie / wymogami ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków zwany planem 

finansowym. 

 

V. Postanowienia końcowe       

§ 8. 

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania. 


