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Rady Miejskiej w Gostyniu
_

z

drua 5 wrzeŚnia 2014 t,

W

w sprawie: utworzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy

w

Gostyniu i nadania

stafutu.

Napodstawie art. 18 ust. 2pld9lit,

h

ustawy zdnsa8 marca 1990 r. o samorządzie

ze zm.),art.12 ust. l pld 2 i ust.2
ustawy z drua 27 sierprna 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednoliĘ Dz. lJ. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.), art. 1 ust.l, art.9 ust. 1 i 2 ustawy z dńa 19 sierpnia 7994 r. o ochronie
gminnlłn (tekst jednolity Dz.I]. z2Ot3 roku poz.

594

zdrowia psychicznego (tekst jednoliĘ Dz.lJ. z2O1l r. Nr 23

pkt 5

i

art. 5I, art. Slaust. 1 i

2, ań.51c ust. 1 ustawy z

społecznej (tekstjednolityDz.tJ.z2Ot3r,poz.182zezm.)

l

rozpotządzerlla Ministra Pracy

i PoliĘki Społecmej z

środowiskolvych domów samopomocy (Dz.U.

7

poz. 13]5 ze zrrt), art. 18 ust.

drua

i

1

12 marca2004 r.o pomocy

§ 3 ust.

1pkt

1

i2,§

4ust. 1pkt

dńa 9 grudnia 2010 r. w sprawie

zż0l0 rokuNr 238,poz.1586),

Rada Miejska

w Gostyniu uchwala, co następuje:

z

§ 1, Z dniem 1 sĘcznia 2015 r. tworzy się ośrodekwsparcia łpu A i B dla osób
przewlelrJą chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym: Środowiskowy Dom

Samopomocy w Gosryłrriu jako jednostkę orgartlzacyjną Gminy Gostyń.

§ 2. Nadaje się Środowisko,wemu Domowi

Samopomocy statut

w

brzrrieniu

określonymw załącznlkunr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pracownicy zatrudnieni w Środqwiskowym Domu Samopomocy działającym
w strulćLrrach Miejsko-Gmirurego OśrodkaPomocy Społecznej w GosĘniu stają się z dniem

i sĘcznia

z

2015

t.pracownikami Srodowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

§4 1. Majątek wykorzysĘwany w działalnościSrodowiskowego Domu Samopomocy
dniem 1 styczrria 2Ol5 r. staje się majątkiem Środowiskowego Domu Samopomocy

w Gostyniu.
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ż. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie protokofu zdawczo
odbiorczego.

§ 5. Wykonanie

uchwĄ powierza

§ 6. Uchwała wchodzi

się Burmistrzowi Gostyrrra.

w Ęcie zdniem podjęcia-
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Rady Miejskiej GosĘnia

z dńa

5

września2014 r.

w sprawie: utworzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy

w GosĘniu i nadania

statutu.

Zgodnle z § 26 rozporządzenia Ministra Pracy i PoliĘki Społecznej z dtla 9 grudnia

2010 r.

w sprawie środowiskowych domów

samopomocy do 31 grudnia 2014 r. winno

nastąpić wyodrębnienie ośrodków wsparcia jakimi są środowiskowe domy samopomocy, jako

samodzielnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, która posiada własny statut
i regulamin organszacyjny.

Obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy w GosĘniu dziŃana podstawie Uchwały

Rady Miej skiej w Gosłniu z

Nr )CC(V IV23]

l97

zadań,Jeconych

z zakresl

drua

28 mąa

1991 r.

w sprawie przyjęcia

administracji rządowej d,oĘczących utworzenia Środowiskowego

Domu Samopomocy, lctóry podlega

i

wchodzi

w

struktury organizacyjne Miejsko

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gos§niu.

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

jako odrębnej

oTgaruzacslnej pomocy społeczrej nie spowoduje zmiany jego siedziby, którą

ciągu

będzie budynek przy ulicy Willowej

jednostki

w dalszym

3a, nie będzie miało wpływu na dotychczasowe

finansowanie domu oTaz nlę zwiększą się lłydatki na ten cel. Natomiast wyodrębnienie
Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Miejsko

-

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Gostyniu jest warunkiem dalszego finansowania tego zadarlla przez Wojewodę
Wielkopolskiego.

Wejściew życie vłyżejwymienionego rozporządzenia zobowiązuje gminę
dostosowania oferowanych usfug

w

Środowiskowym Domu Samopomocy

obowiązuj ących starrdardów i przeks żałcenia w s amodzielną j edno stkę.

Dlatego przyjęcl,e uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

Sl-W|ER|]ZAM ZGCDNOSC
;a 0Ę,iGlN]Ał_EM
/--

Gosivn.

' , .V

-1^

.J.'.Y,

iJO(T,i{§

ds,

Rady

11.

.,.

.....

do

do

poziomu

Załączńkw I
do Uchwały Nr XLl588i 14

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnla

5 września2014 r.

STATUT
Środowiskowego Domu Samopomocy

w Gostyniu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut reguluje zahes dziŃasna Srodowiskowego Domu Samopomocy w GosĘniu,
sposob jego finansowania, strukfurę organizacyjną i system kontroli.

2.

w

Podstawę prawT}ą funkcjono,wania Środowiskowego Domu Samopomocy

Gostlrriu

stanowią:

1) Ustawa z dnla

8 marca 1990 r. o samorządzie

gmimym (tekst jednolity Dz. U. z 2013

r.

poz. 594 ze zrn.)

2) Ustawa zdńa1.2marca2004r.opomocyspołecznej (tekstjednoliĘDz.tJ.z2013r.Nr
poz.l8} ze zm.)

3)

Ustawa
r,

z

drna

27 sierpnta 2009 r. o finansach publicznych (tekst j ednoliĘ Dz.lJ . z 2013

poz.885 ze zm.)

4) Ustawa z

drna 19 sierpnia Z,OOą r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst

jednoliĘ Dz.

U. z20l1 r. Nr 231poz.1375 ze zm.)

5) Rozporządzerua

z

samopomocy (Dz.U.

§ 2. 1.

dnta

9

grudnia 2010

zż0l0 r. Nr

r. w

sprawie środowiskowych domów

238, poz. 1586)

Srodowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, jest wyodrębnioną

jednostką organlzacyjną gminy Gostyń, zoTgan:zowaną w celu wykonywania zadań
administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej

i

ustawie

z

o

za7<resu

ochronie

zdrowiapsychicznego.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gos§niu jest placówką dziennego pobyfu, ośrodkiem
wsparcia §pu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorycholaz upośledzonych umysłowo,

3.

Dom świadczyswoje usługi dla osób z terenu gmlny Gostyń,

aw

uzasadnionych
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przypadkach dla potrzebujących tej fomy pomocy

z

gmlr\ ościerrnych powiatu gostyńskiego,

zasadzie porozumi eni a.

4.

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Gos§nl.J,pTry ul.

5.

'Willowej

3a.

Dom prowadzi swoją działalnośćw oparciu o regulamin orgarizacyjny oraz planplacy

opracowany na kazdy rok w uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim.

6. Pobyt w Domu jest odpłatny nazasadaęh określonych w ustawie
1. Nadzór nad, działalnościąDomu sprawuje Burmistrz GosĘnia.
-Wojewoda
Wielkopolski.
8, Nadzór merforyczny sprawuje

o pomocy społecznej.

Rozdział II

cele i zakres działania

i

§ 3, Podstawo\Ą.ym celem Domu jest zapewnienie osobom przewlekle psychicznie chorym

upośledzonym umysłowo dziennej opieki, specjalistycznych zajęó terapeuĘcznych

ukieruŃowanych napodtrzymyłvanie i rozwijanie umiejętnościniezbędnych do samodzielnego
życia otaz zaspokojenie niezbędnych potrzeb społecmych i socjalnych.
§ 4.

Do zadń stafutowych Domu w szczególności nalezy:

1) podtrąnnlvanie

i

rozwijarrie

u

osób

z

zaburzęniami psychicznymi umiejętności

niezbędnych do s amodzielne go funkcj onowani a,

2) prowadzęrlte dzińainości terapeutycznej, w oparciu o różne formy terapii, dostosowanej
do indi,.wi dualnych mo zliwo ści psycho

-

fi zy czny

ch ucze stników,

3) postępowanie wspierająco - akbywizujące, które obejmuje:

a)

trening umiejętnościsa4qoobsfugowych i zaradności 4ctswej,

b)
c)

trerung umiejętnościspołecznych i interpersonalnych,

trening umiejętnościspędzania czasu wolnego,

4) podtrąłnywanie i pogłębianie integracji

ze środowiskiem lokalnym,

5) poradnictwo psychologiczne.
Rozdział III
Organizac ja i zarządzanie
§ 5. 1. Domem kieruje kierownik, który odpowiada

2.

Kierownika Domu zaftudrua

i

za cńoksńah funkcjonowania jednostki,

odwoŁuje Burmistrz GosĘnia, klóry jednocześnie jest

nvierzchnikiem sfuzbo\^rym i wykonuje wobec niego czyrrnościw sprawach z zakresu prawa
pracy.

3,

Do obowiąków i uprawnień kierownika nale4:
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i)

i

zapewnienie właściwejorgaruzacJl pracy domu

dokonlłvanie podziŃu zadań do

poszczególnych stanowisk pracy

2) sprawowanię nadzoru merl,torycznego i finansowego nad wykonywaniem

zadań przez

Dom,

3) wydaw ańe załząd.zeń wewnętrznych oraz

\Ą/pro

wadzańe regulaminów doĘczących

funkcj onowania ośrodka,

4)

zmządzanie mieniem i reprezentowanie Domu na zevłnątrz,

5)

opracowanie,

i

rcaltzacjaplanów finansowo- rzeczowych,

6) opracowanie obowiązującej dokumentacji, planów placy Domu

i

sprawozdń

z dzjałalności.
§ 6. Organizację wewnętrzną Domu oTaz szczegółowy zakres jego działalnościokreśla
Re gularnin organi zacyj ny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. Dom jest gminną jednostką budzetową prowadzącą dziŃalnośó frnansową

na

zasadach określonychw ustawie o finansach publicznych.

2.

Środki narealizację i obsługę zadaruazleconego zzakresuadministracjirządowej Dom

otrzymuje zbu&zętu państwa, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tego budzefu.

3.
4.

DziałalnośćDomu moze byó dofinanso\łana zbudZętl gmrny.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy oplacowany przez Kierownika

Domu

i

zarwierdzony pruezBurmistrza GosĘmia.

§ 8 Ząsady korzystania ze śwtadczeńDomu, w tym opłatę za pobY ustala podmiot
kierujący czyli Miejsko

-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Rozdział

V

postanowienia końcowe
§ 9.

Dom używapieczęci podłuznej zpełnymbrzmieniem nazvvy i adresem siedziby.

§ 10. 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie właściweprzepisy
prawa dotyczące poszczegolnych zadań ręalizowanych przez Dom i o samorządzie gminnym.

2.

Zmiarry niniejszego Statutu dokonuje się w trybie właściwymdla jego uchwalenia.
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