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UCHWAŁA NR VIII/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Opatów pod nazwą
Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie i nadania jej statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 i art. 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 6 pkt 5, art. 18 ust. 1 pkt 5,
art. 51 ust. 2, art. 51a ust 1, art. 111a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), oraz § 3 i § 4 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U.
z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Z dniem 1 lipca 2019 roku wyodrębnia się ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Środowiskowy Dom
Samopomocy w Opatowie i tworzy się odrębną jednostkę organizacyjną Miasta i Gminy Opatów działającą
w formie jednostki budżetowej pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie, z siedzibą: ul.
Sienkiewicza 5, 27 – 500 Opatów nadając jej statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opatowie z dniem 1 lipca 2019 roku stają się pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy
w Opatowie, na zasadach określonych w art. 23¹ kodeksu pracy.
§ 3. Wyposaża się Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie w mienie, znajdujące się w ewidencji
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie, wykorzystywane przez działający w jego strukturach Środowiskowy
Dom Samopomocy w Opatowie, po przeprowadzeniu inwentaryzacji według stanu na dzień 30 czerwca
2019 roku.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/266/2005 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Opatowie
mgr Beata Wrzołek
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/68/2019
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 25 kwietnia 2019r.

STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W OPATOWIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie, zwany dalej „ Domem”, jest wyodrębnioną
jednostką organizacyjną Gminy Opatów, powołaną w celu realizacji zadań należących do
administracji rządowej zleconych Gminie Opatów przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
a objętych ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
§ 2.
Dom prowadzi swoją działalność na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,
z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,
z późn. zm.);
4) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1260, z późn. zm.);
5) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1878 t.j.);
6) rozporządzenie 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 z
późn. zm.);
7) niniejszego statutu.
§ 3.
1. Siedziba Domu znajduje się w Opatowie.
2. Dom używa pieczęci z nazwą i siedzibą jednostki w pełnym brzmieniu, adresem,
numerem telefonu i faksu oraz numerem NIP i REGON.
§ 4.
1. Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Opatów przewlekle psychicznie
chorych – typu A i niepełnosprawnych intelektualnie - typu B.
2. Dom może przyjmować osoby zamieszkujące na terenie innej gminy na mocy
zawartych porozumień.
§ 5.
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1. Pobyt w Domu może być częściowo odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w
ustawie o pomocy społecznej.
2. Dom ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatowie, który jest
właściwym organem do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie kierowania
osób do Domu.
Rozdział II
Cel i zadania
§ 6.
1. Podstawowym celem działalności Domu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami
psychicznymi, niepełnosprawnym intelektualnie i wykazującym inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych, oparcia społecznego w środowisku lokalnym,
pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę
funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji
społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.
2. Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe:
1) budowanie społeczności opartej na zasadzie wzajemnej życzliwości, zrozumienia,
wsparcie w dążeniu do poprawy jakości życia i samodzielności,
2) usamodzielnienie uczestników Domu w zakresie podstawowych umiejętności
życiowych, przyuczanie do wykonywania prac z zakresu gospodarstwa
domowego,
3) nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, integrację osoby
z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością, poprawę funkcjonowania
w rodzinie,
4) aktywizację uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działania
i rozwoju, rozbudzanie i podtrzymywanie zdolności, zainteresowań,
5) zwiększanie umiejętności manualnych, percepcyjnych i ruchowych,
6) podnoszenie poziomu aktywności fizycznej, psychicznej oraz twórczej,
7) nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz umiejętności niezbędnych
w procesie leczenia,
8) podnoszenie kompetencji w zakresie życia z problemami zdrowotnymi,
aktywizacji zawodowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych,
9) udział w rożnych formach terapii,
10) naukę obsługi narzędzi i urządzeń użytku codziennego,
11) kreowanie postaw samorządności, motywowanie do samodzielnego
podejmowania decyzji i zaangażowanie uczestników w pracę na rzecz domu,
12) umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników,
13) rozwijanie umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego,
14) wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych,
15) wspieranie środowiska rodzinnego,
16) poprawę samooceny,
17) prowadzenie aktywizacji zawodowej,
18) kreowanie postaw samorządności i zaangażowanie uczestników w pracę na rzecz
Domu.
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3. Zadania Domu obejmują:
1) zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu opieki oraz zaspokojenie
niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych,
2) zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,
3) umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, terapii zajęciowej,
4) rozwijanie
zainteresowań,
umożliwienie
rozwoju
kulturalnego
i
osobowościowego uczestników,
5) działania służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem,
6) dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu,
7) prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej
samodzielność osób niepełnosprawnych,
8) prowadzenie np. poradnictwa psychologicznego, socjalnego,
9) umożliwienie spożycia gorącego posiłku w trakcie pobytu w Domu, w ramach
treningu kulinarnego.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 7.
Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Opatów, który jednocześnie
jest zwierzchnikiem służbowym kierownika Domu i dokonuje wobec niego czynności z
zakresu prawa pracy.
§ 8.
1. Kierownik reprezentuje Dom na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.
2. Kierownik działa w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i
Gminy Opatów.
3. Kierownik odpowiada za opracowanie i realizację planów rzeczowo – finansowych,
rocznych programów i planów działalności Domu.
4. W przypadku nieobecności kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem
Domu wykonuje wyznaczony przez kierownika pracownik.
§ 9.
Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy w stosunku do osób w
nim zatrudnionych.
§ 10.
Strukturę organizacyjną, obowiązki i uprawnienia pracowników Domu określi regulamin
organizacyjny opracowany przez kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy
Opatów.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie Domu
§ 11.
1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
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2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków zwany
planem finansowym Domu, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.
3. Kontrolę nad prawidłową gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy
Opatów.
4. Za prawidłową gospodarkę finansową Domu odpowiada jego kierownik.
5. Dom prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Obsługę finansowo – księgową Domu, zbiorczą i do celów sprawozdawczych
realizuje główny księgowy Domu.
§ 12.
Dom sporządza i przedkłada organowi Gminy informacje i sprawozdania finansowe
w terminach i zakresie określonym odrębnymi przepisami, a także uchwałami lub
zarządzeniami organów Gminy.
§ 13.
Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
§ 14.
1. Dom gospodaruje samodzielnie mieniem ruchomym i nieruchomym.
2. Za właściwe gospodarowanie mieniem, o którym mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest
kierownik.
Rozdział V
Nadzór i kontrola
§ 15.
Nadzór bezpośredni nad Domem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Opatów.
§ 16.
Nadzór merytoryczny i kontrolny nad Domem sprawuje Wojewoda Świętokrzyski.
§ 17.
Kierownik Domu składa Radzie Miejskiej w Opatowie coroczne sprawozdanie z działalności
Domu za poprzedni rok budżetowy w I kwartale każdego roku oraz na każde żądanie
organów Gminy.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 18.
Kierownik Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu.
§ 19.
W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw,
w szczególności o pomocy społecznej i przepisy wykonawcze do tej ustawy, przepisy
kodeksu pracy oraz inne obowiązujące akty prawne.
§ 20.
Statut nadaje Rada Miejska w Opatowie.
§ 21.
Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym do jego nadania.

