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UCHWAŁA NR XXXV/223/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r.poz.594 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz U.z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.), Rada Miejska
w Sokołowie Podlaskim uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Z dniem 1 stycznia 2015r. tworzy się ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu
A i B, pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej „Domem”.
2. Dom działa w formie jednostki budżetowej Miasta Sokołów Podlaski.
3. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.
§ 2. Domowi nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w zakresie działalności Środowiskowego
Domu Samopomocy, o którym mowa w ust. 1, przejmuje Dom według stanu na dzień 31 grudnia 2014r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Hardej
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Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXV/223/2014
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 4 listopada 2014 r.
STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
I. Postanowienia ogólne
§1
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim zwany dalej „Domem” jest jednostką
organizacyjną Miasta Sokołowa Podlaskiego realizującą zadania z zakresu administracji rządowej określone
w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
§2
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim działa w szczególności na podstawie następujących
aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2013r. poz.182 ze zm.),
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375
ze zm.),
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013r., poz.885 ze zm.),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2014r. Nr 223 poz.1458
z późn. zm.),
6) niniejszego Statutu.
§3
Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób
przewlekle psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego i upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy
jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. /Typ AB/.
§4
1. Siedziba Domu mieści się w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kosowskiej 83.
2. Dom używa pieczęci podłużnej o treści:
„Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kosowska 83
08-300 Sokołów Podlaski”.
§5
1. Dom swoją działalnością zapewnia usługi mieszkańcom Miasta Sokołów Podlaski z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnikami zajęć prowadzonych w ramach działalności Domu mogą być także mieszkańcy innych gmin,
jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania
publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego, w tym właściwego dla
miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu.
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II. Cele i zadania Domu
§6
1. Działalność Domu ma na celu rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych niezbędnych do
funkcjonowania w codziennym życiu.
2. Nabywanie umiejętności, o których mowa w ust.1, realizowane jest poprzez:
a) zapewnienie dostępności do środowiskowych form oparcia społecznego, w szczególności dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
b) pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, godności oraz wiary w siebie,
c) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do codziennego życia,
d) aktywizacje psychospołeczną tj. rozwój zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział
w różnorodnych zajęciach,
e) przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób z zaburzeniami
psychicznymi,
f) dążenie do pełnej integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym ,
g) utrzymywanie kontaktów i wspieranie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
§7
Cele i zadania Domu realizowane są poprzez organizowanie i prowadzenie indywidualnych oraz grupowych
zajęć terapeutycznych w ramach postępowania wspierająco - aktywizującego, dostosowanego
do indywidualnych potrzeb i możliwości psychospołecznych uczestników.
III. Organizacja Domu
§8
1. Działalnością Domu kieruje Kierownik.
2. Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Domu, w tym: właściwą organizację,
gospodarkę finansową, efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem oraz reprezentuje go na
zewnątrz.
3. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w trybie odrębnych przepisów.
4. Kierownik Domu jest przełożonym pracowników Domu i wykonuje w stosunku do nich zadania
pracodawcy.
5. Wynagrodzenie dla pracowników Domu regulują przepisy o wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
§9
Strukturę organizacyjną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin
Organizacyjny uzgodniony w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.
IV. Finansowanie Domu
§ 10
1. Dom jest jednostką budżetową Miasta i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi
ustawą o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy jednostki obejmujący dochody
i wydatki.
3. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
4. Oświadczenia woli w imieniu Domu składa jednoosobowo Kierownik Domu, a oświadczenia powodujące
powstanie zobowiązań finansowych Kierownik i Główny Księgowy Domu.
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V. Nadzór i kontrola
§ 11
Nadzór bezpośredni nad Domem sprawuje Burmistrz Miasta.
VI. Postanowienia końcowe
§ 12
Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Hardej

