
UCHWAŁA NR XVII/149/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie i nadania statutu. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1309)1), art. 12, ust. 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869)2) art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1507)3) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co natępuje: 

§ 1. 

1. Z dniem 1 stycznia 2020 roku tworzy się jednostkę organizacyjną gminy Staszów pod nazwą 
Środowiskowy Dom Samopomocy, jako dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
i niepełnosprawnością intelektualną, zwany dalej ŚDS. 

2.  Utworzenie ŚDS następuje poprzez wydzielenie ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie. 

3.  ŚDS działa w formie jednostki budżetowej. 

4.  Siedziba ŚDS znajduje się w Staszowie przy ul. Wschodniej 13.

§ 2. 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. 

§ 3. 

Z dniem 1 stycznia 2020r. ŚDS wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Środowiskowego Domu 
Samopomocy będącego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie oraz przejmuje wszelkie 
wierzytelności i zobowiązania powstałe do dnia 31 grudnia 2019r. wynikające z bieżącej działalności 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 

§ 4. 

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej Środowiskowym Domu Samopomocy w Staszowie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku stają się pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy na zasadach 
określonych w art. 231 Kodeksu pracy. 

§ 5. 

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wyposaża się ŚDS w mienie znajdujące się w ewidencji Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Staszowie wykorzystywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy, potwierdzone 
inwentaryzacją według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

§ 6. 

Środowiskowemu Domowi Samopomocy nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 7. 

Tracą moc: Uchwała nr XXXIII/314/97 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 września 1997 roku 
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie oraz Uchwała nr XXXIV/325/97 
z dnia 25 listopada 1997 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXIII/314/97 z dnia 
25 września 1997 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie. 
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§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz. U. z 2019r.: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, 1571. 
2) Zmiany: Dz. U. z 2019 r., poz. 1649. 
3) Zmiany: Dz. U. z 2018r.: poz. 2245; Dz. U. z 2019r.: poz. 1622, poz. 1690, 1818.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/149/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 listopada 2019 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie działa od 25 września 1997 roku w strukturze Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Staszowie w formie jego komórki organizacyjnej. Obecnie ŚDS działa w oparciu 
o następujące akty prawne: Uchwałę nr XXXIII/314/97 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 września 
1997 roku w sprawie utworzenia ŚDS w Staszowie, Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie 
przyjęty Uchwałą nr LVII/569/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Staszowie wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Staszowie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Staszowie, Regulamin wewnętrzny wprowadzony Zarządzeniem nr 16/2017 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Wewnętrznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie. Prowadzenie i rozwój 
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 
5 ustawy o pomocy społecznej, jest zadaniem zleconym gminy z zakresu administracji rządowej, 
finansowanym z budżetu wojewody. W myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 roku o zmianie 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy 
o zmianie ustawy o samorządze gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 1583), gmina 
nie może już łączyć ośrodka pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, a z mocy art. 5 ust. 1 tejże ustawy, powstałe przed dniem wejścia jej w życie jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej niespełniające tego zapisu, mogą funkcjonować na dotychczasowych 
zasadach jedynie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Zaszła więc konieczność wyodrębnienia ze struktury 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie i utworzenia ŚDS jako samodzielnej jednostki organizacyjnej 
gminy. 
Do kompetencji Rady Miejskiej należy powoływanie jednostek organizacyjnych gminy i nadawanie im 
statutu. 
Wszyscy pracownicy dotychczas zatrudnieni przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie 
w Środowiskowym Domu Samopomocy, na mocy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów 
ustawy Kodeks Pracy, staną się pracownikami nowo utworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Staszowie. Majątek (ruchomy i nieruchomy), który dotychczas jest w posiadaniu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Staszowie, a służył do reaalizacji celów Środowiskowego Domu Samopomocy, stanie się po 
zinwenaryzowaniu, majątkiem nowo utworzonej jednostki na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie i Kierownikiem Środowiskowego Domu 
Samopomocy o przekazaniu majątku. Dalsze korzystanie z dotychczasowego lokalu w budynku przy ul. 
Wschodniej 13 w Staszowie, spełniającego wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r., będzie również 
uregulowane odpowiednią umową zawartą pomiędzy Przedsiębiorswem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. Gminy z o.o. a Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy. Utworzenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 
nie spowoduje zmiany siedziby, którą w dalszym ciągu będzie budynek przy ul. Wschodniej 13 w Staszowie. 
Nie będzie to miało też negatywnego wpływu na zakres funkcjonowania i dotychczasowe źródło 
finansowania ŚDS. Dotyczczasowe zadania będą w pełni realizowane przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy funkcjonujący w innej formie organizacyjnej, teraz jako jednostki organizacyjnej gminy 
Staszów. 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.- 
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Załącznik do Uchwały

nr XVII/149/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 listopada 2019r.

       STATUT

Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie

    Rozdział I 

                                                Postanowienia ogólne

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie, zwany dalej „ŚDS” działa na podstawie aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1507

     ze zmianami),

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,

    poz. 1878 ze zmianami),

3) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.

    z 2019r., poz. 506 ze zmianami),

4) ustawy z dnia 27 października 2009r. O finansach publicznych (tekst jednolity z 2019r., poz. 869

     ze zmianami),

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2019r.,

     poz. 1282 ze zmianami), 

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. Z 2019r., poz. 351

    ze zmianami),

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych

    domów samopomocy ( tekst jednolity z 2010r., nr 238, poz. 1586 ze zmianami),

8) Statutu.

      § 2

ŚDS jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy Staszów powołaną w celu realizacji zadań pomocy

społecznej  zleconych  przez  administrację  rządową  w  zakresie  prowadzenia  środowiskowych  domów

samopomocy typu AB dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną 

     § 3

Siedzibą ŚDS jest lokal położony w Staszowie przy ul. Wschodniej nr 13 (I piętro).
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     § 4

ŚDS ściśle  współpracuje  z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Staszowie,  który  jest  instytucją  właściwą

do wydania decyzji administracyjnych w sprawie kierowania osób do ŚDS-u.

      § 5

ŚDS jest lokalnym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

- osób przewlekle psychicznie chorych,

- osób z niepełnosprawnością intelektualną,

zamieszkujących w gminie Staszów.

      § 6

Zasady odpłatności za usługi  świadczone przez ŚDS określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. Z 2019r., poz. 1507 ze zmianami).

           Rozdział II

Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy

       § 7

1. Głównymi celami działania ŚDS są:

1) tworzenie oparcia społecznego dla osób psychicznie chorych, osób narażonych na ryzyko choroby

     psychicznej, czy kryzysów emocjonalnych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną,

2) tworzenie oparcia dla rodzin osób wymienionych w punkcie 1 i ich najbliższego otoczenia,

3) zapewnienie dziennego „półstacjonarnego” pobytu dla osób chorych psychicznie, nie wymagających

     leczenia szpitalnego ze szczególnym dołożeniem starań w kierunku przygotowania tych osób

     do samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku,

4) prowadzenie terapii zajęciowej oraz rehabilitacji psychospołecznej,

5) umożliwienie rozwoju zainteresowań uczestników oraz ich rozwoju kulturalnego,

6) prowadzenie szeroko pojętej działalności profilaktycznej mającej na celu kształtowanie w osobach

     z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych i promocję zdrowia,

7) współpraca z organizacjami realizującymi programy ochrony zdrowia psychicznego zmierzającymi

      do odpowiedzialności indywidualnej i odpowiedzialności rodziny za zdrowie jednostki i społeczności.

2. W skład ŚDS wchodzą Dzienny Dom Pobytu i Środowiskowy Ośrodek Oparcia Społecznego.

1) Do zadań Dziennego Domu Pobytu należy:

a) zapewnienie dziennego pobytu dla 19 osób z możliwością spożywania 1 posiłku przygotowanego 
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    w ramach treningu kulinarnego,

b) zapewnienie opieki podczas pobytu,

c) prowadzenie terapii zajęciowej,

d) realizacja indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących,

e) zapewnienie podstawowej opieki medycznej podczas pobytu w placówce.

2. Środowiskowy Ośrodek Oparcia Społecznego tworzą:

1) zespół wspierająco-aktywizujący, do zadań którego należy:

a) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób z problemami psychicznymi i ich rodzin, 

b) stworzenie możliwości konsultacji dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

    zmierzające do właściwego rozwiązywania problemów rodziny, w których występują przypadki chorób

    psychicznych,

2) zespół inicjatyw samopomocowych, do którego zadań należy:

a) inicjatywa w zakresie powstawania grup samopomocowych, zachęcanie do ich tworzenia oraz ułatwianie

    nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy osobami przejawiającymi te same problemy,

b) opracowywanie planów pracy tych grup oraz ustalenie w porozumieniu z zespołem wspierająco-

    aktywizującym programów terapeutycznych i pomoc w ich realizacji,

c) inicjowanie i wdrażanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

d) podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Rozdział III

Zasady organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy

        § 8

1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza

    Miasta i Gminy Staszów.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów jest jednocześnie zwierzchnikiem służbowym Kierownika ŚDS

     i dokonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

         § 9

1. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zarządza nim, reprezentuje ŚDS na zewnątrz i ponosi

    odpowiedzialność za jego działalność.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest pracodawcą w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy

    w stosunku do wszystkich osób w nim zatrudnionych.

3. Kierownik ŚDS jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy

    w stosunku do wszystkich pracowników.

4. Kierownik odpowiada za opracowanie oraz realizację planów rzeczowo-finansowych, rocznych

    programów i planów działalności ŚDS oraz składanie wszelkich sprawozdań. 
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        § 10

Strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres zadań ŚDS i wewnętrzne funkcjonowanie określa opracowany

przez Kierownika regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

                     § 11

Kierownik działa w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

     Rozdział IV

           Gospodarka finansowa Środowiskowego Domu Samopomocy

         § 12

1. ŚDS jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą

    o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy jednostki opracowany przez Kierownika

    ŚDS i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Kontrolę nad prawidłową gospodarką

    finansową ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

      Rozdział V

Nadzór i kontrola nad Środowiskowym Domem Samopomocy

§ 13

1. Nadzór bezpośredni nad ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

2. Nadzór merytoryczny ŚDS sprawuje Wojewoda Świętokrzyski, który do 15 lutego każdego roku

    otrzymuje sprawozdanie merytoryczne z działalności ŚDS za poprzedni rok.

 § 14

Kierownik  ŚDS  składa  Radzie  Miejskiej  w  Staszowie  coroczne  sprawozdanie  z  działalności  ŚDS

za poprzedni rok budżetowy do 15 lutego każdego roku oraz na każde żądanie organów Gminy Staszów.

Rozdział VI

     Postanowienia końcowe

 § 15

1. Statut nadaje Rada Miejska w Staszowie.

2. Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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