Uchwała Nr XIII/ 161 /2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 sierpnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Na podstawie art.17 ust.2 pkt.3, art.51 ust. 1 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz. 1001, Nr 272,
poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94 poz.788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380,
Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz.1844 i z 2007 Nr 35, poz.219, Nr 36, poz.226 i Nr 48,
poz.320), art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591,z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r, Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203
z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz.1337 i z 2007 r. Nr 48, poz.327) i § 16 ust.2 LVI/600/2006 uchwały Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie Statutu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
Nr 238, poz. 2742) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Statut Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu
Świętokrzyskim , w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 3. Traci moc załącznik do uchwały Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31 października 2003r. zmieniające j uchwałę
w sprawie powołania Zakładu Dziennego Pobytu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla
Dzieci z Zespołami Neurologicznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim (Dziennik
Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 255, poz. 2518).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Załącznik do uchwały Nr XIII/161/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

STATUT
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany
dalej „Zakładem” działa na podstawie :
1) uchwały Nr XXII/144/91 Rady Miejskiej W Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia
24 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład
Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim , z póź zm. ,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późń zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr64, poz.593,
z póź.zm),
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249, poz.
2104, z póź. zm),
5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie
gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych oraz tryb postępowania przy przekształceniu w inną formę
organizacyjno- prawną( Dz.U. Nr 116, poz. 783),
6) niniejszego statutu.
§ 2.1 Zakład jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych.
2. Zakład funkcjonuje w formie jednostki budżetowej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski , zwanej dalej „Gminą”.
3. Zakład nie posiada osobowości prawnej, działa w imieniu i na rzecz Gminy
i stanowi część jej majątku.
§ 3.1. Obszar działalności Zakładu obejmuje teren Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.
2. Dopuszcza się, w razie wolnych miejsc, możliwość korzystania z usług
Zakładu przez osoby z terenu pozostałych gmin wchodzących w skład Powiatu
Ostrowieckiego - w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Ostrowiec
Świętokrzyski a właściwą gminą oraz decyzję właściwego ośrodka pomocy społecznej.
§ 4. Siedzibą Zakładu jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 5. Zakład posługuje się w obrocie prawnym pieczątką o treści : „Zakład
Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 31”
§ 6. Likwidacja Zakładu, jego połączenie z inną gminną jednostką budżetową
lub przekształcenie go w inną formę organizacyjno - prawną następuje na podstawie
uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanej dalej „Radą Miasta”.
Rozdział II
Przedmiot i zakres działania Zakładu
.
§ 7.1. Zakład jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy i działa jako
ośrodek wsparcia, dziennego pobytu.
2.Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja z ramienia Gminy zadań z
zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym w postaci świadczenia dla
osób, o których mowa w § 9 ust.1, usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych – w zakresie opieki pielęgniarskiej, zwanych dalej „ specjalistycznymi
usługami opiekuńczymi”.
§ 8. Do podstawowych zadań Zakładu w zakresie świadczenia usług
opiekuńczych, o których mowa w § 7 ust.2, należy :
1) prowadzenie zajęć świetlicowych oraz rekreacyjno- kulturalnych ,
2) rozwijanie aktywności, zaradności życiowej, samodzielności w zaspakajaniu
podstawowych potrzeb życiowych oraz wyrabianie nawyków zachowania społecznie
akceptowanego,
3) zapewnienie posiłków w czasie pobytu,
4) rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej,
5) zapewnienie opieki higienicznej i pielęgnacji zaleconej przez lekarza.
§ 9.1. Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Zakładzie
mogą korzystać, nie dłużej niż 9 godzin dziennie, następujące osoby wymagające
pomocy innych osób, której rodzina nie może zapewnić, zwane dalej „podopiecznymi ”:
1) dzieci i młodzież z zespołami neurologicznymi, z zaburzonym rozwojem
psychomotorycznym,
upośledzeniem
umysłowym
ze
sprzężonymi
niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym lub znacznym ,
2) osoby powyżej 18 roku życia, posiadające
orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, którzy wymagają obsługi oraz
opieki pielęgniarskiej.
2. Podstawą do korzystania przez podopiecznych z usług opiekuńczych, o
których mowa w ust. 1, jest stosowna decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
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3. Decyzja, o której mowa w ust.2, określa także odpłatność za przyznane
usługi zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miasta.
§ 10. 1 Na terenie Zakładu podopieczni mają możliwość :
1) korzystania z usług rehabilitacyjnych i innych świadczonych przez niepubliczny
zakład opieki zdrowotnej działający na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o
zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz.408 z póź.zm.),
2) realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki między innymi w ramach
Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim działającego na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (z. U. z 1996r Nr 67, poz.329 z póź.
zm.),
2. Realizacja na terenie Zakładu zadań, o których mowa w ust. 1, odbywa się
na podstawie stosownych umów zawartych przez zakład opieki zdrowotnej z
Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia oraz przez Gminę z Powiatem
Ostrowieckim.
§ 11. Szczegółowy zakres praw i obowiązków podopiecznych określa regulamin
porządkowy Zakładu zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu.
Rozdział III
Organizacja Zakładu
§ 12. 1. Zakład podlega Radzie Miasta
2. Działalność Zakładu nadzoruje i kontroluje Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, zwany dalej „Prezydentem Miasta” lub osoba przez niego
upoważniona.
§ 13. Dyrektor Zakładu zatrudniony jest i zwalniany przez Prezydenta Miasta.
§ 14.1. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz oraz jednoosobowo kieruje
działalnością Zakładu na podstawie i w granicach udzielonego mu przez Prezydenta
Miasta pełnomocnictwa , w szczególności do:
1) zaciągania zobowiązań finansowych oraz zarządzania składnikami mienia
Zakładu,
2) zawierania i rozwiązywania umów związanych z przedmiotem i zakresem
statutowej działalności Zakładu.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w
ust.1, wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta.
§ 15.1 Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy podległych mu stanowisk pracy.
2. Na podstawie i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa, o którym
mowa w § 14 ust.1 , Dyrektor może udzielić dalszych, pisemnych pełnomocnictw dla
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pracowników Zakładu. W takim przypadku dalsi pełnomocnicy działają w granicach
udzielonego im umocowania.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny przed Prezydentem Miasta za działalność
Zakładu , a w szczególności za należytą organizację pracy oraz prawidłowe, zgodne z
prawem, zasadami celowości, rzetelności i gospodarności funkcjonowanie Zakładu.
§ 16. 1.W skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodzą :
1) stanowisko Dyrektora,
2) stanowisko Głównego Księgowego,
3) sekcja opiekuńczo-pielęgniarska,
4) sekcja administracyjno-gospodarcza,
5) sekcja żywieniowa.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, zadania poszczególnych
sekcji zadaniowych i stanowisk pracy, ramowe zadania przypisane do kierowniczych
i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Zakładu opracowany
przez Dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
§ 17.1 Dyrektor Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu i sprawuje
w stosunku do wszystkich pracowników funkcje pracodawcy.
2. Szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy
ustala na piśmie Dyrektor Zakładu.
§ 18.1 Prawa i obowiązki wszystkich pracowników Zakładu regulują przepisy
ustawy z dnia 21 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 Nr 142,
poz.1593 z póź. zm.), regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 16 ust.2 oraz
regulamin pracy ustalony przez Dyrektora Zakładu.
2. Zatrudnienie
pracowników Zakładu
na urzędnicze stanowiska
kierownicze i stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska Dyrektora i Głównego
Księgowego, następuje w otwartym naborze , w trybie i na zasadach określonych w
ustawie o pracownikach samorządowych.
3. Zasady wynagradzania pracowników Zakładu określa regulamin
wynagradzania ustalony, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, przez
Dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
Rozdział IV
Mienie Zakładu
§ 19.1 Mienie Zakładu stanowi własność Gminy.
2. Przejęcie przez Zakład składników mienia następuje w drodze
stosowanych aktów organów Gminy: uchwały Rady Miasta, zarządzenia lub decyzji
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Prezydenta Miasta i stosownego protokołu, z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawa.
3. Środki trwałe i nietrwałe mogą być nabywane i zbywane przez Zakład
na podstawie i w granicach pełnomocnictwa, o którym mowa w § 14 ust. 1.
§ 20. Zakład gospodaruje posiadanym mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem
i zapewnia jego ochronę.
Rozdział V
Gospodarka finansowa Zakładu
§ 21.1 Zakład jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy i prowadzi
gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych , o
której mowa w § 1 pkt. 4
2. Przy wydatkowaniu środków finansowych w związku z zamawianiem
dostaw lub usług na potrzeby statutowej działalności Zakład stosuje ustawę z dnia 29
stycznia 2004- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.)
3. Zakład samodzielnie prowadzi
obsługę finansowo-księgową oraz
zaopatrzenie materiałowe , zgodnie z przepisami , o których mowa w ust. 1 i 2 .
§ 22.1 Zakład prowadzi działalność statutową na podstawie corocznego planu
finansowego.
2. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Prezydent Miasta.
3. Za realizację planu finansowego odpowiedzialny jest Dyrektor Zakładu.
§ 23.1 Dyrektor Zakładu jest zobowiązany do składania sprawozdań z wykonania
planu finansowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, o której mowa w § 1
pkt. 4.
2. Zakład prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o
rachunkowości- w zakresie dotyczącym jednostek budżetowych oraz prowadzi na tej
podstawie sprawozdawczość wymaganą odrębnymi przepisami.
§ 24. Szczegółowe zasady i sposób prowadzenia przez Zakład gospodarki
finansowej, a w szczególności : sposób i tryb sporządzania planu finansowego,
dokonywania zmian w planie finansowym i ich zatwierdzania określa rozporządzenie
Ministra Finansów, o którym mowa w § 1 pkt. 5.
§ 25. Kontrolę prawidłowości gospodarki finansowej Zakładu przeprowadza
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
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Rozdział VI
Kontrola i nadzór nad działalnością Zakładu
§ 26.1 Kontrolę wewnętrzną w Zakładzie sprawują:
1) Dyrektor Zakładu - co do całości działalności Zakładu ,
2) Główny Księgowy – w zakresie spraw finansowo-księgowych, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3) inni pracownicy – w zakresie ustalonym przez Dyrektora Zakładu
2. Dyrektor Zakładu ustala system kontroli wewnętrznej w postaci
regulaminu kontroli wewnętrznej.
§ 27. Kontroli działalności Zakładu dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta
§ 28. Nadzór nad całokształtem działalności Zakładu sprawuje Prezydent Miasta,
a w zakresie spraw finansowych - Skarbnik Gminy oraz Zespół d/s Audytu
Wewnętrznego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 29. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy , o których mowa w § 1 pkt. 2-5 oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
§ 30. Statut Zakładu oraz jego zmiany uchwala Rada Miasta.
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