
     UCHWAŁA Nr XXXIX/384/2006 
Rady Miasta w Sandomierzu 

z dnia 18 pa�dziernika 2006 r. 
w sprawie zmiany Statutu �rodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu 

Na podstawie 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym ( DZ.U. Nr 142 po. 1591 z 2001 r. z pó�n. zmianami) 
w zwi�zku z art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51 ust. 2, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z pó�n. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
nast�puje: 
        § 1 
 
W statucie �rodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, stanowi�cym zał�cznik Nr 1 
do Uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
utworzenia �rodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, zmienionym uchwał� 
Nr XXXI/292/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany statutu 
�rodowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) § 1 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „Dom jest jednostk� pobytu dziennego 
o charakterze ponadgminnym przeznaczon� dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
z zaburzeniami psychicznymi i wykazuj�cymi inne zakłócenia czynno�ci psychicznych, które 
zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane s� do zaburze� psychicznych, a osoby 
te wymagaj� �wiadcze� zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezb�dnych do �ycia 
w �rodowisku rodzinnym i społecznym. �rodowiskowy Dom Samopomocy mie�ci si� 
w Sandomierzu przy ul. Katedralnej 5. 

Działalno�� Domu dotyczy osób z terenu powiatu sandomierskiego. Działalno�� Domu 
ukierunkowana jest na pomoc w przezwyci��eniu trudnych sytuacji �yciowych i rozwi�zywania 
codziennych problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. 
Wa�nym elementem w pracy domu jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi 
ze społeczno�ci� lokaln� poprzez ich społeczn� aktywizacj�. Działalno�� Domu jest otwarta 
na potrzeby �rodowiska w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.”. 

2)  § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Decyzj� o skierowaniu do �rodowiskowego Domu 
Samopomocy w Sandomierzu podejmuje Dyrektor O�rodka Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu na podstawie orzeczenia o niepełnosprawno�ci w stopniu lekkim lub 
umiarkowanym wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawno�ci 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 (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z pó�n. zm.), opinii lekarza 
specjalisty oraz wywiadu �rodowiskowego, który przeprowadza pracownik socjalny o�rodka 
pomocy społecznej.”  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Dyrektorowi 
O�rodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

 
      § 3 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego.  
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 


