
UCHWAŁA NR 101/XV/19
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Słupnie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Słupno pod nazwą 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm1)), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5, 
art. 51a ust. 1 i 2, art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507 ze zm2)), art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.3)) oraz § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, 
poz. 1586 ze zm.4)) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1583), uchwala się, co następuje

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2020 r. ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie 
wyodrębnia się ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy 
typu A i tworzy się odrębną jednostkę organizacyjną Gminy Słupno działającą w formie jednostki budżetowej 
pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie, mogący posługiwać się skrótem ŚDS i nadaje się jej 
statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest Gmina Słupno, z adresem: ul. Warszawska 26 A, 09-
472 Słupno.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy ściśle współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Słupnie, którego Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie kierowania 
osób do Domu.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie przekaże wyodrębnianej jednostce składniki 
majątku stanowiące wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego według stanu ewidencyjnego na dzień 
31 grudnia 2019 r.

1) Tekst jednolity  opublikowany  Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1696, 
Dz. U. z 2019 poz. 1815.

2) Tekst jednolity  opublikowany w  Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, zm.  Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1622, Dz. U. z 2019 r. poz. 1690.

3) Tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730, zm. Dz.U. z 2019 poz. 1690.
4) Zmieniono Dz.U. z 2014 r., poz. 1752, zm. Dz.U. z 2018 poz. 2411, zm. Dz.U. 2019 poz. 967.
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§ 3. Należności i zobowiązania w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy ujęte w księgach 
rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie na dzień 31 grudnia 2019 r. stają się 
należnościami i zobowiązaniami Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Słupnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na 
stronie internetowej BIP Gminy Słupno i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupno.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka
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Statut
Środowiskowego Domu Samopomocy

Postanowienia ogólne

§ 1.
Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej ŚDS lub Domem, jest jednostką organizacyjną
Gminy Słupno finansowaną w formie jednostki budżetowej, powołaną w celu realizacji zadań
pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową.

§ 2.
1. Siedzibą i obszarem działania ŚDS jest Gmina Słupno.
2. Dom może również przyjmować mieszkańców innych gmin na mocy zawartych przez gminy
porozumień.

Przedmiot działalności podstawowej

§ 3.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia typu A dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
2. Uczestnikami ŚDS mogą być osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do
życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
3. Celem działalności ŚDS jest:
1) podtrzymywanie oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w codziennym życiu,
umożliwiających uczestnikom funkcjonowanie w środowisku i życiu społecznym na poziomie
odpowiadającym ich indywidualnym możliwościom,
2) aktywizacja i integracja społeczna uczestników,
3) wsparcie członków rodzin uczestników,
4) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób doświadczających kryzysów psychicznych i ich
rodzin,
5) wzmacnianie sieci społecznego środowiskowego wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin, w tym wspieranie działań i ruchów samopomocowych,
6) promowanie i ochrona zdrowia psychicznego.

§ 4.
Do zadań ŚDS należy:
1) zapewnienie uczestnikom bezpiecznego miejsca pobytu oraz warunków podejmowania
aktywności,
2) prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących w formie zespołowych i indywidualnych
treningów dla uczestników,
3) zapewnienie uczestnikom niezbędnej pomocy i opieki,
4) podejmowanie działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym,
5) organizowanie działań w zakresie poradnictwa dla rodzin,
6) tworzenie warunków dla integracji środowiska rodzin,
7) współpraca w ramach lokalnej sieci wsparcia społecznego,
8) rozwijanie form i metod wsparcia środowiskowego.

Załącznik do uchwały Nr 101/XV/19

Rady Gminy Słupno

z dnia 26 listopada 2019 r.
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Organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 5.
Wewnętrzną strukturę organizacyjną Domu oraz szczegółowy zakres zadań określa Regulamin
Organizacyjny Domu zatwierdzany przez Wójta Gminy Słupno.

§ 6.
1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Stosunek pracy z Kierownikiem ŚDS nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Słupno.
3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.
3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.
4. Kierownik kieruje Domem i odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem,
a zwłaszcza za:

1) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
2) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
3) nadzór nad realizacją zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Domu,
4) sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów finansowo-

rzeczowych oraz inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań.
5. Nadzór nad działalnością Domu sprawują - w zakresie swoich kompetencji - organy Gminy
Słupno oraz Wojewoda Mazowiecki.

Gospodarka finansowa

§ 7.
1. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy Domu, który opracowuje
Kierownik i przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Słupno.
3. Podstawą sporządzenia planu finansowego jest wysokość środków finansowych
przewidzianych na działalność Domu w danym roku budżetowym, określona w uchwale
budżetowej Gminy Słupno.
4. Działalność ŚDS jest finansowana z dotacji z budżetu państwa, środków budżetu Gminy oraz
innych źródeł – środków publicznych.
3. Dochody odprowadzane są na rachunek budżetu gminy.
5. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada własny rachunek bankowy.

Postanowienia końcowe

§ 8.
Przekształcenie lub likwidacja Domu może nastąpić, w szczególnie uzasadnionym przypadku, na
podstawie uchwały Rady Gminy Słupno po uzyskaniu zgody Wojewody Mazowieckiego.

§ 9.
Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie jak dla jego uchwalenia.
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