
UCHWAŁA NR LVI/423/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku oraz nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust 2, i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), art. 11 ust 
1 pkt 2 i ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 
885 z późn. zm.) § 4 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. Nr 238, poz. 1586) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej ŚDS, z siedzibą w Drezdenku ul. 
Marszałkowska 18, który rozpocznie działalność statutową z dniem 1 stycznia 2015 roku.

2. Zadaniem ŚDS jest niesienie pomocy i opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle psychicznie 
chorych (typu A), upośledzonych umysłowo  (typu B), a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych 
form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

§ 2. ŚDS jest jednostka organizacyjna  gminy, działającą w formie jednostki budżetowej, na podstawie Statutu 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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STATUT 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  

W DREZDENKU 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwany dalej 

ŚDS działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2011 r., Nr 

231, poz. 1375 z późń. zm.); 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. 

zm.); 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póżń. 

zm.); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 

z późn. zm.); 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. 

zm.); 

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 

223, poz. 1458 z późn. zm.); 

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

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586);  

8) niniejszego Statutu.  

 

§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku zwany w skrócie ŚDS, 

jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy Drezdenko działającą jako jednostka 

budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 

 

§  3. Siedziba ŚDS mieści się w Drezdenku, przy ul. Marszałkowskiej 18 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/423/2014

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 24 września 2014 r.
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§ 4. ŚDS w Drezdenku jest jednostką pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B). 

 

§ 5. Pobyt w ŚDS jest częściowo odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie 

o pomocy społecznej.  

 

§ 6. 1. ŚDS świadczy usługi na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Drezdenko zgodnie 

z delegacją zawartą w art. 51 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy ościennych 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 placówki. 

 

§ 7. Pobyt w ŚDS następuje za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego. 

 

Rozdział II 

Przedmiot i zakres działalności 

 

§  10. Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy jest realizacja zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej mających na celu ochronę zdrowia psychicznego poprzez 

udzielenie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

 

§ 11. Dom  świadczy usługi w ramach indywidualnych lub grupowych treningów 

samoobsługi  i treningu umiejętności  społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu 

lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania 

w życiu społecznym.  

 

§   12. ŚDS świadczy usługi w postaci:  

1) treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w tym treningu dbałości o wygląd 

zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności 

praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; 
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3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego; 

4) poradnictwo psychologiczne;  

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych; 

7) terapię ruchową; 

8) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii 

zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.  

 

§ 13. ŚDS współpracuje z rodzinami , placówkami służby zdrowia, organami administracji 

rządowej oraz organizacjami społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.  

 

 

Rozdział III 

Zarządzanie i organizacja ŚDS 

 

§ 14. 1. W ramach ŚDS zarządza Kierownik, który odpowiada za realizację zadań 

statutowych i budżetowych z upoważnienia nadanego przez Burmistrza oraz reprezentuje go 

na zewnątrz.  

2. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem ŚDS 

wykonuje pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik. 

3. Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Burmistrz Drezdenka. 

§ 15. Kierownika ŚDS powołuje i odwołuje Burmistrz Drezdenka, który jest jednocześnie 

zwierzchnikiem służbowym Kierownika ŚDS i dokonuje wobec niego czynności w sprawach 

z zakresu prawa pracy. 

§ 16. Kierownik ŚDS realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). 

§ 17. 1. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w ŚDS regulują przepisy ustawy 

z dnia 12 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 

1458 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r., poz. 

182 z późn. zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagrodzenia pracowników samorządowych 9Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.). 
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2. Kierownik ŚDS jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób 

zatrudnionych w ŚDS. 

 

§ 18. Szczegółową strukturę i organizację ŚDS określa Regulamin Organizacyjny 

Środowiskowego Domu Samopomocy opracowany przez Kierownika ŚDS w uzgodnieniu 

z Burmistrzem Drezdenka. 

 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa i mienie ŚDS 

§  19. ŚDS jest jednostką sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansowa jako 

jednostka budżetowa w trybie i na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych. 

 § 20. Działalność ŚDS finansowana jest ze środków przeznaczonych na realizację zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej, przekazywanej przez Wojewodę Lubuskiego. 

§  21. 1. Podstawą gospodarki finansowania ŚDS jest roczny plan finansowy jednostki. 

         2. Projekt rocznego planu finansowego ŚDS Kierownik przekłada Burmistrzowi 

Drezdenka do zatwierdzenia na każdy rok kalendarzowy w terminie i na zasadach 

określonych w przepisach dotyczących procedury uchwalania budżetu. 

 

§  22. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

 

§ 23. ŚDS sporządza i przekłada organowi Gminy informację i sprawozdania ze swej 

działalności. 

 

Rozdział V 

Nadzór i kontrola 

 

§ 24.  Bezpośredni nadzór nad ŚDS sprawuje Burmistrz Drezdenka. 

 

§ 25. Wojewoda Lubuski sprawuje nadzór merytoryczny i kontrolny. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 26. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia. 

 

 § 27. ŚDS używa pieczęci podłużnej w brzmieniu: 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Drezdenku 

ul. Marszałkowska 18 

66-530 Drezdenko 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z

2013 r. poz. 182) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla

osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

realizowanychprzez gminę.

W związku z wejściemw życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9

grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr. 238, poz. 1586), a

także art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, konieczne jest

wyodrębnienie do dnia 31 grudnia 2014 r., funkcjonującego dotychczas w strukturach Ośrodka

Pomocy Społecznej w Drezdenku, Środowiskowego Domu Samopomocy i przekształcenie go w

samodzielną jednostkę organizacyjnąpomocy społecznej, działającą jako jednostka budżetowa.

Utworzenie ŚDS zostało uzgodnione z Wojewodą Lubuskim w trakcie realizacji programu

naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku na lata 2011-2014 podpisane

przez Burmistrza Drezdenka.
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