
UCHWALA NR XLVIU62O I2OI7
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 26 wrzeinia 2017 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazw1Srodowiskowy Dom Samopomocy
w Sandomierzu oraz nadania statutu.

Na podstawie ar"t. 18 ust.2pkt9lit. h ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorz4dzie gminnym
(tj.Dz.U. z2016r.,poz446zpoLn.zm.),art.12ust.1 pkt2iust.2ustawy zdnia2T sierpnia 2009r.
ofinansach publicznych (tj. Dz.U. 22016, poz. 1870 zp6in. zm.), art.51 c ust. l ustawy zdnia
12marca 2004r. opomocy spolecznej (tj.Dz.U. z2016r. poz 9302p62n. zm.) oraz
$ 4 ust. 1 pkt I rozporz4dzenia Ministra Pracy iPolityki Spolecznej zdniag grudnia 2010 r. w sprawie
Srodowiskowych dom6w samopomocy (Dz.U. Nr23B, poz. 1586 zpoin. zm.) Rada Miasta
Sandomierza uchwala co nastgpuje:

. $l.Z dniem I stycznia 2018r. tworzy sig samorzqdow4 jednostkg organizacyjn4 pod nazw4
,,Srodowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu", zwanq w dalszej czgsci ,,Jednostk4".

$ 2. Siedziba Jednostki znajduje sig w Sandomierzuprzy ul. Katedralnej 5.

$ 3. Jednostce nadaje siE statut w brzmieniu stanowiEcym zalqcznikdo niniejszej uchwaly.

$ 4. Pracownicy zatrudnieni w OSrodku Pomocy Spolecznej w Sandomierzu dla kt6rych miejscem
pracy jest Srodowiskowy Dom Samopomocy staj4 sig zdniim I stycznia 2018 r. pracownikami
Jednostki na zasadach okreSlonych w art.23'Kodeksu pracy.

. S5.Z dniem 1 stycznia 2018 r. Jednostka wstgpuje we wszystkie prawa i obowi4zki
Srodowiskowego Domu Samopomocy bgdqcego w strukturach Osrodka Pomocy Spolecznej
w Sandomierzu oraz przejrnuje wszelkie wierzytelnoSci i zobowiqzania powstale do dnia 3l grudnia
2017 r. wynikaj4ce zbielqcej dzialalnoSci Srodowiskowego Domu Samopomocy.

$6.2 dniem lstycznia 2018r. przekazuje sig Jednostce wzarz1d mienie znajduj4ce sig
w ewidencji Osrodka Pomocy Spolecznej w Sandomierzt, wykorzystywane przez Srodowiskowy
Dom Samopomocy, potwierdzone przeprowadzon4 inwentaryzacjq wedlug stanu na dziefi3l grudnia
2017 r.

$7.Traci moc uchwala Nr VII/69I2003 Rady Miasta wSandomieruuzdnia 23sierpnia 2003r.
w sprawie utworzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, zmienionq Uchwal4 Nr
1X17912003 zdnia 29.10.2003 r., Uchwal4 Nr XXXI/29212005 zdnia 30.11.2005 r., Uchwalq Nr
XXXIX/38412006 z dnia 18.10.2006 r., Uchwal4 Nr XXVI/24012008 zdnia 29,10.2008 r., Uchwal4
Nr XXXIV/30312009 z dnia21.05.2009 r.

$ 8. Wykonanie uchwaty powierza siE Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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$ 9. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia z mocq obowi4zuj4cq od dnia 1 stycznia 2018r.
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UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwaly Nr VII/69/2003 Rady Miasta w Sandomierzu z dnia 28 sierpnia
2003r w sprawie utworzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu zostal
utworzony Srodowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzv, bgdqcy w strukturach Osrodka
Pomocy Spolecznej w Sandomierzu.

W strukturach Osrodka Pomocy Spotecznej w Sandomierzu funkcjonuje Srodowiskowy
Dom Samopomocy w Sandomierzt, kt6ry jest o5rodkiem wsparcia dla os6b z zaburzeniami
psychicznym i dziala na podstawie Uchwaly nr XXII/227/2016 Rady Miasta w Sandomierzu
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie pol4czenia jednostek organizacyjnych: O6rodka Pomocy
Spolecznej w Sandomierzu, Srodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania
statutu O6rodkowi Pomocy Spolecznej.

Ustawa z dnia 5 wrze5nia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastgpczej, ustawy o pomocy spolecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorzqdzie
gminnym oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U 2016 poz. 1583) wprowadzila zmiany do art. 111

a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U 2016 poz. 930 z p62it. zm.) , kt6ry
stanowi:
Art. llla. Polqczeniegminnychjednostelcorganizacyjnychpomocyspolecznej.
1. Gmina moZe polqczy|:
l) o6rodek pomocy spolecznej z oSrodkiem wsparcia, zwylqczeniem oSrodka wsparcia dla os6b
z zaburzeniam i psych i c zny mi;
2) dom pomocy spolecznej dla os6b w podeszlym wieku lub dla os6b przewlekle somatycznie
chorych z oSrodkiem wsparcia przeznaczonym dla os6b starszych.
2" W przypadku pol4czenia, o kt6rym mowa w ust. 1, o6rodek wsparcia dziala w strukturze
odpowiednio o6rodka pomocy spolecznej lub domu pomocy spolecznej.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 wrzeSnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastgpczej, ustawy o pomocy spolecznej oraz ustawy o zmianie ustawy
o samorz4dzie gminnym oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U 2016 poz. 1583):
1. Powstale przed dniem wejScia w zycie niniejszej ustawy jednostki organizacyjne pomocy
spolecznej niespelniaj4ce wymaga6, o kt6rych mowa odpowiednio w art. 11la, art. ll2ai art.
1l3c ustawy, o kt6rej mowa w aft. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz4 ustaw4, mogQ

funkcjonowai na dotychczasowych zasadach do dnia 3l grudnia 2019 r.
2. Po uplywie terminu, o kt6rym mowa w ust. 1, jednostki organizacyjne pomocy spolecznej
mog4 prowadzi6 dzialalnoSi, jezeli spelniaj4 wymagania okre$lone odpowiednio w art. l l la, art.
ll2a i art. 1 l3c ustawy, o kt6rej mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz4 ustaw4.

W Swietle ustalonego stanu falcty cznego i prawnego utworzenie Srodowiskowego Domu
Samopomocy jako odrgbnej jednostki organizacyjnej i nadanie jej statutu z dniem I stycznia
2018 r. jest zasadne.
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Zalqcznik do uchwaly Nr XLVII/62012017

Rady Miasta Sandomierza

z dnia26 wrzeSnia 2017 r.

STATUT
SnooowrsKowEco DoMU sAMoPoMocy

W SANDOMIERZU

ROZDZIALT.
POSTANOWIENIA OG6LNE

$r
1. Srodowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, zvtany w skr6cie ,,SDS", jest samodzieln4

j ednostk4 organizacyjn4 Gminy Sandom i erz,
2. Siedzibq SDS jest wyodrgbniona cz9(;6 budynku znajdujEcego sig przy ul. Katedralnej 5

w Sandomierzu.

$2
SOS w Sandomierzu dzialanapodstawie przepis6w prawa, w szczeg6lnoSci:
1) Ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy spolecznej;
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym;
3) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
4) Ustawy zdnia27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej orazzatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych;
5) Ustawy zdnia2T lipca2009 r. o finansach publicznych;
6) Rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie

Srodowiskowych dom6w samopomocy;
7) Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia

gcispodarki fi nansowej jednostek budZetowych i samorzqdowych zaklad6w budZetowych;
8) Niniejszego statutu.

$3
SOS w Sandomierzu jest wyodrgbnion4 jednoitk4 budzetowq Gminy Sandomierz, finansowan4
ze Srodk6w nazadania zlecone gminie zzakresu adrninistracji rz4dowej.

$4
L SDS ma zasigg lokalny i obejmuje swoim zasiggiem dzialaniaGming Sandomierz.
2. Uczestnikami zajgd prowadzonych w SOS s4 osoby zamieszkale na terenie Gminy Sandomierz.
3. Uczestnikami zajgd mog4 by6 r6wniez mieszkafcy s4siednich gmin, jeZeli SOS dysponuje wolnymi

miejscami oraz zostalo zawarte porozumienie na realizacjg zadania publicznego pomigdzy
odpowiednimi organami jednostek samorz4du terytorialnego w tym, organu wlaSciwego dla miejsca
zamieszkania osoby ubiegajqcej siE o przyjgcie do SDS,

$s
l. SDS jest dziennym oSrodkiem wsparcia dla os6b z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle

chorych psychicznie (typ A), upoSledzonych umyslowo (typ B), nie wymagajqcych leczenia
szpitalnego b4dZ opieki stacjonarnej, kt6re w wyniku upoSledzenia niekt6rych funkcji organizmu lub
zdolno5ci adaptacyjnych wymagaj4 pomocy w $rodowisku rodzinnym i spolecznym,
w szczegilnoici w celu zwigkszenia zaradnoSci i samodzielnoSci zyciowej.

2. DzialalnoSi SDS ukierunkowana jest na pomoc w przew\rycigZaniu trudnych sytuacji Zyciowych
irozwi4zywaniu codziennych problem6w os6b niepelnosprawnych. Waznym elementem
dziatalno6ci SDS jest integracja uczestnik6w ze spolecznoSci4 lokaln4 poprzez ich spoleczn4
aktywizacjg.

3. Tryb wydawania decyzji o skierowaniu do SDS oraz decyzjE ustalaj4c4 wysoko3d odptatnoSci
okreSlaj 4 wlaSciwe przepisy.
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l.
1)

2)
3)

R.OZDZIAI,II,
cEL I ZADANIA SnonowtsKowEco DoMU sAMopoMocy

$6
Celem dzialalnoSci SOS jest:
umo2liwienie osobom przebywajqcym w SDS nabycia i podtrzymywania kompetencji 2yciowych,
umiej gtno6ci samoobslugi, umiejgtno6ci spolecznych i interpersonalnych;
organizowanie oparcia spolecznego dla os6b przebywaj4cych w SnS orazichrodzin;
przeciwdzialanie izolacji spolecznej przez utrzymywanie os6b z zabtrzeniami psychicznymi,
upoSledzonych umyslowo i wykazuj4cych inne przewlekle zaburzenia czynnoSci psychicznych
w Srodowisku;
ksztaltowanie u os6b zzaburzeniami psychicznymi, upo6ledzonychumyslowo iwykazuj4cych inne
przewlekle zabtrzenia crynnodci psychicznych wla5ciwych postaw spolecznych poprzez integracjg
ze Srodowiskiem lokalnym.

2. Do podstawowychzadah SDS nalery dwiadczenie usfug obejmuj4cych w szczeg6lnoSci:
l) trening funkcjonowania w irycil codziennym, umiejqtno6ci interpersonalnych i rozrvi4zywania

problem6w, umiejgtnoSci spgdzania czasu wolnego;
2) poradnictwo psycholo giczne;
3) pomoc w zalatwianiu spraw urzgdowych;
4) pomoc w dostgpie do Swiadczeri zdrowotnych;
5) terapia ruchowa;
6) inne formy postqpowania przygotowuj4ce do podjgcia zatrudnienia;
7) inne formy dzialalnodci sprzyj ajqce realizacji indywidualnych plan6w wspierajqco- aktywizuj4cych.

$7
W celu realizacji powyzszych zada6 SDS wsp6lpracuje zrodzinami (opiekunami) uczestnik6w SDS,
plac6wkami sluZby zdrowia w szczeg6lno6ci z poradniami zdrowia psychicznego, o6rodkami pomocy
spolecznej, jednostkami samorz4du terytorialnego, oSrodkami kultury, plac6wkarni oSwiatowymi oraz
or ganizacj ami sp ole cznym i, ch arytatywny m i i wyznan i owy m i.

$8
Pobyt w SDS nastEpuj e zazgodqosoby kierowanej lub jej opiekuna prawnego.

ROZDZIAtr- I[
, ZARZADZANIE I ORGANIZACJA
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

$e
t. SOS kieruje Kierownik, kt6ry jest zatrudniony i zwalniany przez Burmistrza Miasta Sandomierza.
2. Kierownik SDS zatrudnia niezbgdne do realizacji zadah prograLnowych SDS osoby, kt6re posiadaj4
kwalifikacje okeSlone odrEbnymi przepisami.
3. Kierownik SDS zarzqdza jednostk4, reprezentuje jqnazewn4trz i ponosi odpowiedzialno$i za jej
dzialalno56. Kierownik dziata na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta
Sandomierza.
5. Strukturg SDS orazjego wewngtrzn4 organizacjg oke3la regulamin organizacyjn% opracowany przez
Kierownika w uzgodnieniu z Wojewod4 Swigtokzyskim, a zatvtierdza Burmistrz Miasta Sandomierza.
6. Program dzialalnoSci SDS oraz plany pracy SDS na kazdy rok opracowuje Kierownik w uzgodnieniu
z Wojewod4 Swigtokrzyskim, a zatwierdza je Burmistrz Miasta Sandomierza.

4)
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ROZDZIAL TV.

NADZdR NAD SRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY

s10
Kontrolg i nadzdr nad dzialalno(ci4 SDS oraz pracq Kierownika sprawuje Burmistrz Miasta
Sandomierza.

Nadz6r merytoryczn y nad dziatalnoSci4 Sr, ,rr"fri'. Wojewoda Swigtokrryski, kt6ry do 15-go lutego

kaZdego roku otrzymuje sprawozdanie merytoryczne z dzialalno!;ci SDS za poprzedni roku budzetowy.

$12
Kierownik SDS sklada Radzie Gminy Sandomierz coroczne sprawozdanie z dzialalno(ci SDS

za poprzedni rok budzetowy, w terminie do I 5-go lutego ka2dego roku oraz na kazde Z4danie Rady.

R.OZDZIAI,Y.
GOSPODARKA FINANSOWA SNOOOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMO CY

$13
l. Gospodarka finansowa SOS prowadzona jest zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa.

2. SDS posiada wyodrgbniony rachunek bankowy.

$14
1. Podstaw4 gospodarki finansowej Srodowiskowego Domu Samopomocy jest roczny plan finansowy

opracowany przez I(ierownika SDS.
Z. OUstugg finansow4, ksiggowq oraz kadrowa SOS prowadzi Centrum Uslug Wsp6lnych.

ROZDZIAI,VI.
POSTANOWIENIA KOItCOWE

$ls
1. Statut SDS nadaje Rada Gminy Sandomierz.
2. Zmian statutu dokonuje sig w trybie wlaSciwym dla jego uchwalania.

$16
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
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