
UCHWAŁA NR XLVII/620/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 26 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2016 r., poz 446 z późn. zm.), art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.), art. 51 c ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz 930 z późn. zm.) oraz 
§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) Rada Miasta 
Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą 
„Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu”, zwaną w dalszej części „Jednostką”.

§ 2. Siedziba Jednostki znajduje się w Sandomierzu przy ul. Katedralnej 5.

§ 3. Jednostce nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu dla których miejscem 
pracy jest Środowiskowy Dom Samopomocy stają się  z dniem 1 stycznia 2018 r.   pracownikami  
Jednostki na zasadach określonych w art. 23’ Kodeksu pracy.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2018 r. Jednostka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki 
Środowiskowego Domu Samopomocy  będącego w strukturach  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu oraz przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania powstałe do dnia 31 grudnia 
2017 r. wynikające z bieżącej działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2018 r. przekazuje się Jednostce w zarząd mienie znajdujące się
w ewidencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, wykorzystywane przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy, potwierdzone przeprowadzoną inwentaryzacją według stanu na dzień 31 grudnia 
2017 r. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr VII/69/2003 Rady Miasta w Sandomierzu z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, zmienioną Uchwałą Nr 
IX/79/2003 z dnia 29.10.2003 r., Uchwałą Nr XXXI/292/2005 z dnia 30.11.2005 r., Uchwałą Nr 
XXXIX/384/2006 z dnia 18.10.2006 r., Uchwałą Nr XXVI/240/2008 z dnia 29.10.2008 r., Uchwałą 
Nr XXXIV/303/2009 z dnia 27.05.2009 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.

 

Przewodniczący Rady  
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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S T A T U T 

ŚRODOWISKOWEGO   DOMU   SAMOPOMOCY   

 W   SANDOMIERZU 

 

ROZDZIAŁ I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, zwany w skrócie „ŚDS”, jest samodzielną 

jednostką organizacyjną Gminy Sandomierz.  

2. Siedzibą ŚDS jest wyodrębniona część budynku znajdującego się przy ul. Katedralnej 5 

w Sandomierzu. 

§ 2 

ŚDS w Sandomierzu działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

3) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;  

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; 

5) Ustawy z dnia 27 lipca 2009 r. o finansach publicznych; 

6) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy;   

7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 

8) Niniejszego statutu. 

 

§ 3 

ŚDS w Sandomierzu jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy Sandomierz, finansowaną 

ze środków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.  

 

§ 4 

1. ŚDS ma zasięg lokalny i obejmuje swoim zasięgiem działania Gminę Sandomierz.  

2. Uczestnikami zajęć prowadzonych w ŚDS są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Sandomierz.  

3. Uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi 

miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy 

odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, organu właściwego dla miejsca 

zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS.   

 

§ 5 

1. ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle 

chorych psychicznie (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B), nie wymagających leczenia 

szpitalnego bądź opieki stacjonarnej, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub 

zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym, 

w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej.  

2. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych 

i rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem 

działalności ŚDS jest integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez  ich społeczną 

aktywizację. 

3. Tryb wydawania decyzji o skierowaniu do ŚDS oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności 

określają właściwe przepisy. 

Załącznik do uchwały Nr XLVII/620/2017

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 września 2017 r.
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ROZDZIAŁ II. 

CEL I ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

 

§ 6 

1. Celem działalności ŚDS jest: 

1) umożliwienie osobom przebywającym w ŚDS nabycia i podtrzymywania kompetencji życiowych, 

umiejętności samoobsługi, umiejętności społecznych i interpersonalnych; 

2) organizowanie oparcia społecznego dla osób przebywających w ŚDS oraz ich rodzin; 

3) przeciwdziałanie izolacji społecznej przez utrzymywanie osób z zaburzeniami psychicznymi, 

upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 

w środowisku; 

4) kształtowanie u osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych właściwych postaw społecznych poprzez integrację 

ze środowiskiem lokalnym. 

2. Do podstawowych zadań ŚDS należy świadczenie usług obejmujących w szczególności: 

1) trening funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego; 

2) poradnictwo psychologiczne; 

3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

4) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;  

5) terapia ruchowa; 

6) inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia; 

7) inne formy działalności sprzyjające realizacji indywidualnych planów wspierająco- aktywizujących.  

 

§ 7 

W celu realizacji powyższych zadań ŚDS współpracuje z rodzinami (opiekunami) uczestników ŚDS, 

placówkami służby zdrowia w szczególności z poradniami zdrowia psychicznego, ośrodkami pomocy 

społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kultury, placówkami oświatowymi oraz 

organizacjami społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi. 

 

§ 8 

Pobyt w ŚDS następuje za zgodą osoby kierowanej lub jej opiekuna prawnego.  

 

 

 

ROZDZIAŁ III. 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

 

§ 9 

1. ŚDS kieruje Kierownik, który jest zatrudniony i zwalniany przez Burmistrza Miasta Sandomierza. 

2. Kierownik ŚDS zatrudnia niezbędne do realizacji zadań programowych ŚDS osoby, które posiadają 

kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.  

3. Kierownik ŚDS zarządza jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jej 

działalność. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta 

Sandomierza.  

5. Strukturę ŚDS oraz jego wewnętrzną organizację określa regulamin organizacyjny, opracowany przez 

Kierownika w uzgodnieniu z Wojewodą Świętokrzyskim, a zatwierdza Burmistrz Miasta Sandomierza. 

6. Program działalności ŚDS oraz plany pracy ŚDS na każdy rok opracowuje Kierownik w uzgodnieniu 

z Wojewodą Świętokrzyskim, a zatwierdza je Burmistrz Miasta Sandomierza. 
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ROZDZIAŁ IV.  

NADZÓR NAD ŚRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY 

 

§ 10 

Kontrolę i nadzór nad działalnością ŚDS oraz pracą Kierownika sprawuje Burmistrz Miasta 

Sandomierza.  

§ 11 

Nadzór merytoryczny nad działalnością ŚDS sprawuje Wojewoda Świętokrzyski, który do 15-go lutego 

każdego roku otrzymuje sprawozdanie merytoryczne z działalności ŚDS za poprzedni roku budżetowy.  

 

§ 12 

Kierownik ŚDS składa Radzie Gminy Sandomierz coroczne sprawozdanie z działalności ŚDS 

za poprzedni rok budżetowy, w terminie do 15-go lutego każdego roku oraz na każde żądanie Rady.  

 

 

 

ROZDZIAŁ V. 

GOSPODARKA FINANSOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

 

§ 13 

1. Gospodarka finansowa ŚDS prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

 

§ 14 

1. Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy jest roczny plan finansowy 

opracowany przez Kierownika ŚDS. 

2. Obsługę finansową, księgową oraz kadrową ŚDS prowadzi Centrum Usług Wspólnych. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 15 

1. Statut ŚDS nadaje Rada Gminy Sandomierz. 

2. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalania.  

 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 
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UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miasta w Sandomierzu z dnia 28 sierpnia
2003r w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu został
utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu, będący w strukturach Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu funkcjonuje Środowiskowy
Dom Samopomocy w Sandomierzu, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznym i działa na podstawie Uchwały nr XXII/227/2016 Rady Miasta w Sandomierzu
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania
statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. 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 2016 poz. 1583) wprowadziła zmiany do art. 111
a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U 2016 poz. 930 z późń. zm.) , który
stanowi:
Art. 111a. Połączenie gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
1. Gmina może połączyć:
1) ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
2) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie
chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych.
2. W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek wsparcia działa w strukturze
odpowiednio ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 września 2016 r. 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 2016 poz. 1583):
1. Powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki organizacyjne pomocy
społecznej niespełniające wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 111a, art. 112a i art.
113c ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą
funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jednostki organizacyjne pomocy społecznej
mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają wymagania określone odpowiednio w art. 111a, art.
112a i art. 113c ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W świetle ustalonego stanu faktycznego i prawnego utworzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy jako odrębnej jednostki organizacyjnej i nadanie jej statutu z dniem 1 stycznia
2018 r. jest zasadne.
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