
           
 

UCHWAŁA NR XXVI/240/2008 
z dnia 29 pa ździernika 2008r. 

Rady Miasta Sandomierza 
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Sandomierzu 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 .03.2004r. o pomocy społecznej 
(t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 ze zm.), art.9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 
z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005 z późn. zm.),  
Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 
 
       § 1 
W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, stanowiącym 
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
28.08.2003r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sandomierzu, zmienionym uchwalą NR XXXI/292/2005 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 30.11.2005 r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sandomierzu oraz uchwałą NR XXXIX/384/2006 z dnia 18.10.2006r. Rady Miasta 
Sandomierza w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Sandomierzu, wprowadza się zmiany :  
 
1) pkt 2 podstawy prawnej działania Środowiskowego Domu Samopomocy otrzymuje 
brzmienie :  
„2. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 
poz. 728 ze zm. );”  
 
2) pkt 4 podstawy prawnej działania otrzymuje brzmienie :  
„4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92);” 
 
3) pkt 5 podstawy prawnej działania otrzymuje brzmienie : 
„5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 
poz. 2104 z późn. zm.);” 
 
4) § 6 otrzymuje brzmienie:  
„ § 6 Do zadań Kierownika domu naleŜy:  

a) kierowanie i zarządzanie ŚDS oraz ponoszenie odpowiedzialności za 
całokształt działalności zgodnie ze statutem; 

b) sporządzanie regulaminu ŚDS, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu; 

c) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług 
świadczonych przez ŚDS; 

d) opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z działalności ŚDS oraz 
przedkładanie ich w OPS w Sandomierzu;  

e) sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez 
pracowników ŚDS i przestrzeganie przez nich zasad etyki i dyscypliny pracy;  

f) nadzorowanie spraw kontroli wewnętrznej, BHP i przeciwpoŜarowej; 
g) ponoszenie odpowiedzialności za oszczędną i racjonalną gospodarkę 

środkami finansowymi.”  



 
5) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 10.1. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sandomierzu podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub 
umiarkowanym wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności lub na podstawie orzeczenia, o których mowa w art. 5 pkt 
2 i 3 oraz art. 62 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, opinii lekarza 
specjalisty oraz wywiadu środowiskowego, który przeprowadza pracownik 
socjalny ośrodka pomocy społecznej.”. 

 
6) § 12 otrzymuje brzmienie:  
 „§ 12. Szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS, strukturę organizacyjną określa 
Kierownik Domu w drodze regulaminu organizacyjnego zatwierdzanego przez 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu”. 

7) skreśla się §13 Statutu.  

§ 2  

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz 
Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  

      § 3  

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

Przewodnicz ący 

Rady Miasta 

Tadeusz Fra ńczak 


