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UCHWAŁA NR XXXII/213/2016
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Piekoszowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930, poz. 1583), § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238
poz. 1586), w związku z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2016r. poz. 546, poz. 1245) Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Piekoszowie nadanym uchwałą XXVI/244/2005 Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Piekoszowie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 113 poz. 1431) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586, z 2014r. poz. 1752)”,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.).”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Dom jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób:
1) przewlekle chorych psychicznie,
2) niepełnosprawnych intelektualnie,
3) wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
2. Dom świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Piekoszów.
3. W przypadku wolnych miejsc do Domu może być skierowana osoba z innej gminy, po zawarciu
porozumienia pomiędzy Gminą Piekoszów a właściwą jednostką samorządu terytorialnego.
4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Świętokrzyski przy pomocy
wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej.
5. Dom działa 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie.
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6. Dom współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których działalność
jest zbieżna z działalnością Domu.”;
3) po §6 dodaje się §6a w brzmieniu:
„§ 6a. Dom zobowiązany jest w szczególności do:
1) tworzenia warunków umożliwiających realizację zadań,
2) zapewnienia uczestnikom warunków godnego pobytu i opieki,
3) uzyskania informacji dotyczących potrzeb, postaw, nawyków i zachowań uczestnika od rodziców lub
prawnych opiekunów,
4) usamodzielniania podopiecznych poprzez organizację alternatywnych form integracyjnych w środowisku.”;
4) §8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Domem kieruje jednoosobowo Kierownik, ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność
Domu oraz reprezentuje Dom na zewnątrz.
2. Kierownik Domu jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych pracowników.
3. Kierownik opracowuje regulamin organizacyjny Domu, program działalności oraz plany pracy
Domu na każdy rok i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Piekoszów w uzgodnieniu z Wojewodą Świętokrzyskim.
4. Sporządza coroczne sprawozdania z działalności Domu, które przekazuje Radzie Gminy Piekoszów oraz właściwemu wydziałowi do spraw pomocy społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego”;
5) uchyla się § 11,
6) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa Gminy Piekoszów zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
2. Dom na realizację zadań określonych w art. 51a ustawy o pomocy społecznej otrzymuje dotację
celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
3. Źródłami dochodów Domu poza środkami określonymi w ust. 2 mogą być:
1) środki z budżetu Gminy Piekoszów,
2) środki z programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej,
3) zapisy i darowizny.
4. Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, opracowywany przez Kierownika Domu na podstawie uchwały budżetowej Gminy Piekoszów.
5. Dom prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz odrębnych przepisach przewidzianych dla jednostek sektora finansów publicznych i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe.”;
7) uchyla się § 14.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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