
Uchwała nr XVII/158/2011 
Rady Miejskiej w Dębicy 

z dnia 13 października 2011 
 

w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod  
                 nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy i nadania    
                 jednostce Statutu. 

 
 Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. z 2009r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 
ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), 
Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Utworzyć z dniem 1 stycznia 2012r. jednostkę organizacyjną pomocy 

społecznej, działającą w formie jednostki budŜetowej pod nazwą 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy będącym dziennym ośrodkiem 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 
§ 2 

Nadać Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Dębicy Statut w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

 
§ 3 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy zatrudnieni 

w Środowiskowym Domu Samopomocy stają się pracownikami jednostki 

budŜetowej na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy. 

 
§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dębicy 

 
Stefan Bieszczad 

 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XVII/158/2011 
Rady Miejskiej w Dębicy 

z dnia 13 października 2011 
 
 

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
W DĘBICY 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

§ 1 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy działa na podstawie: 
 

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

(Dz. U. Nr 111 poz. 535 ze zm.) 

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. z 2009r. 

Dz. U. Nr 175, poz.1362 ze zm.), 

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. 

Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157 poz. 1240 ze zm.), 
5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 

poz. 1586). 

 
§ 2 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy, zwany dalej w skrócie 

„ŚDS”, jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miasto 

Dębica nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako 

wyodrębniona jednostka budŜetowa.  

2. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub 

zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do Ŝycia w środowisku 

rodzinnym i społecznym, a w szczególności w celu zwiększenia 

zaradności i samodzielności Ŝyciowej, a takŜe ich integracji społecznej. 

3. ŚDS ma charakter pobytu dziennego i działa w dni robocze - 8 godzin 
dziennie. 

4. Siedzibą ŚDS są pomieszczenia budynku przy ul. Mościckiego 26 
w Dębicy. 

 
§ 3 

1. ŚDS ma zasięg lokalny i obejmuje swoim terytorium Gminę Miasto 

Dębica. 
2. JeŜeli gmina lub powiat właściwa ze względu na miejsce ze mieszkania 

uczestnika, nie prowadzą ani nie zlecają prowadzenia domu, wówczas 

osoba moŜe być skierowana do ŚDS na terenie Gminy Miasto Dębica, 



gdy dysponuje wolnymi miejscami oraz gdy odpowiedni organ jednostki 

samorządu terytorialnego właściwy ze względu zamieszkania osoby 

ubiegającej się o skierowanie do ŚDS powierzył, w drodze 

porozumienia realizację zadania publicznego.  

3. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 

§ 4 
1. ŚDS jest jednostką budŜetową, finansowaną ze środków na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez 
Wojewodę Podkarpackiego. 

2. Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta Dębicy. 

3. Nadzór nad realizacją zadań ŚDS, w tym nad jakością usług, 

wydatkowaniem dotacji a takŜe nad zgodnością zatrudnienia 

pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda 

Podkarpacki. 

 
 

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU 
SAMOPOMOCY W DĘBICY: 

 
§ 5 

1. ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych (typ A), 

upośledzonych umysłowo (typ B) i wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych (typ C), które w wyniku 

upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności 
adaptacyjnych wymagają pomocy do Ŝycia w środowisku rodzinnym 

i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności 

i samodzielności Ŝyciowej. 

2. Funkcjonowanie domu określają takŜe: 

 
1) Regulamin Organizacyjny zawierający m. in: informacje dotyczące 

typu domu, podstaw prawnych, liczby miejsc, 

2) Program działalności ŚDS i plany pracy ŚDS na kaŜdy rok. 
 

3. Kierownik ŚDS jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentów, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w uzgodnieniu z wojewodą. 
Dokumenty te zatwierdza jednostka prowadząca. 

4. JeŜeli ŚDS obejmuje wsparciem więcej niŜ jedną kategorię osób 

wymienionych w ust. 1, program, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 
przygotowuje się dla kaŜdego typu domu. 

 
 
 
 
 

 



§ 6 
Celem działalności ŚDS jest: 
 

1. UmoŜliwienie nabycia i podtrzymania kompetencji Ŝyciowych, 

umiejętności samoobsługi, umiejętności społecznych 

i interpersonalnych, umiejętności spędzania wolnego czasu osób 

z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo,  

2. Organizowanie oparcia społecznego dla osób psychicznie chorych, 

upośledzonych umysłowo i ich rodzin, 
3. Przeciwdziałanie izolacji społecznej przez utrzymanie osób 

w środowisku, 

4. Kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez integrację ze 

środowiskiem lokalnym. 

 
 

§ 7 
ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów 

samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, 

rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności społecznych polegających na 
nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności 

dnia codziennego i funkcjonowania w Ŝyciu społecznym mające osiągnąć 
załoŜone cele poprzez: 

 
1) treningi funkcjonowania w Ŝyciu codziennym, umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania problemów, oraz umiejętności 

spędzania wolnego czasu.  
2) poradnictwo psychologiczne, 

3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

4) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 

5) niezbędną opiekę, 

6) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, 

7) inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.  

8) inne formy działalności sprzyjające realizacji indywidualnych planów 

wspierająco – aktywizujących.  

 
 

§ 8 
Pracownicy ŚDS w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników 

współpracują z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi oraz 

wszystkimi instytucjami, organizacjami, podmiotami działającymi na rzecz 
tej integracji.  

 

 
 

 

 



III. ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 
W DĘBICY: 
 

§ 9 
1. ŚDS kieruje Kierownik, który jest zatrudniany przez Burmistrza Miasta 

Dębicy. 

2. Kierownik ŚDS zatrudnia, niezbędne do realizacji zadań programowych 

ŚDS osoby, które posiadają kwalifikacje określone odrębnymi 

przepisami. 

 
 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA: 
 

§ 10 
1. Gospodarka finansowa ŚDS prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy 

opracowywany przez Kierownika ŚDS. 

3. Kierownik ŚDS opracowuje sprawozdanie z działalności ŚDS w roku 
budŜetowym. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 przesyła się jednostce 
prowadzącej, a takŜe właściwemu do spraw pomocy społecznej 

wydziałowi urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 15 lutego po 

okresie sprawozdawczym. 

 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

§ 11 
Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla 

jego uchwalenia. 

 
 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 
obowiązujące przepisy prawne. 


