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Projekt

z dnia  18 listopada 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 
717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, 
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 
40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 
620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), art. 18 ust. 1 pkt 5, art.51c ustawy 
z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2009  r. Nr 175 poz.1362, Nr 202 poz.1551, Nr 219 poz. 
1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, Nr 217 poz. 
1427, z 2011 r. Nr 81 poz.440, Nr 106 poz.622) 

§ 1. Tworzy  się  z dniem  1 stycznia  2012  r.  jednostkę  organizacyjną  pomocy  społecznej,  działającą w formie 
jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim. 

§ 2. Nadaje  się  statut  Środowiskowemu  Domowi  Samopomocy  w Piotrkowie  Trybunalskim  w brzmieniu 
stanowiącym załacznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Pracownicy  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  w Piotrkowie  Trybunalskim  zatrudnieni 
w Środowiskowym  Domu  Samopomocy  stają  się  pracownikami  jednostki  budżetowej  na  podstawie  art.23' 
Kodeksu Pracy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędu  Województwa 
Łódzkiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................  

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia....................2011 r. 

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w Piotrkowie  Trybunalskim,  zwany  dalej  „Domem”  działa  na 
podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); 

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz.535 z późn. zm.); 

6) rozporządzenia  Ministra  Pracy  i Polityki  Społecznej  z dnia  9 grudnia  2010  r.  w sprawie  środowiskowych 
domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). 

§ 2. Dom jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powołaną do realizacji 
zadań  z zakresu  administracji  rządowej,  określonych  w ustawie  o pomocy  społecznej  i ustawie 
o ochronie zdrowia psychicznego. 

§ 3. 1. Dom  jest  ośrodkiem  wsparcia  dziennego  pobytu,  przeznaczonym  dla  30  osób  po  16  roku  życia, 
przewlekle  psychicznie  chorych  (typ A),  upośledzonych  umysłowo  (typ B),  oraz wykazujących  inne  przewlekłe 
zaburzenia czynności psychicznych (typ C). 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadlokalnym. 

3. Siedziba Domu mieści się w Piotrkowie Trybunalskim. 

4. Zasady  pobytu  osób  spoza  miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego  określają  porozumienia  zawierane  z gminą, 
z której pochodzi uczestnik. 

5. Środowiskowy  Dom  Samopomocy  prowadzi  swoją  działalność  w oparciu  o program  działalności 
i opracowany na każdy rok plan pracy, po ich uzgodnieniu z Wojewodą Łódzkim. 

6. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Rozdział 2.
CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

§ 4. 1. Celem  działalności  Domu  jest  udzielanie  wsparcia  uczestnikom  i ich  rodzinom w adaptacji  do  życia 
z chorobą poprzez : 

a) pomoc w nabywaniu umiejętności samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego, podtrzymywanie 
umiejętności wcześniej nabytych oraz zdobywanie nowych, 

b) wspieranie samodzielności uczestników i dążenie do ich maksymalnej autonomii poprzez pomoc terapeutyczną, 
psychologiczno – socjologiczną, pedagogiczną oraz socjalną, 

c) różnicowanie  oferty  usług  w zależności  od  możliwości  psychofizycznych  uczestników,  ich  oczekiwań, 
zainteresowań oraz potrzeb, 

d) umożliwienie  udziału  w terapii  grupowej  i indywidualnej,  grupach  wsparcia,  tworzenie  i wspieranie  grup 
samopomocowych, 



Id: 7B0DB08C666346789B62B43D58E8E74E. Projekt Strona 2

e) współpracę z rodzinami uczestników, w tym organizowanie spotkań integracyjnych na terenie Domu oraz poza 
nim, 

f) współpracę z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych; 

g) poradnictwo, 

h) rzecznictwo. 

2. Do  podstawowych  zadań  Domu  należy  świadczenie  usług  w postaci  indywidualnych  i zespołowych 
treningów  samoobsługi  i umiejętności  społecznych,  polegających  na  nauce,  rozwijaniu  lub  podtrzymywaniu 
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. 

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

§ 5. 1. Domem kieruje Dyrektor, odpowiedzialny za całokształt pracy, a w szczególności gospodarkę finansową 
oraz efektywną, adekwatną i skuteczną kontrolę zarządczą. 

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego. 

3. Dyrektor Domu jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 

4. Szczegółową  organizację  i funkcjonowanie  Domu  określa  regulamin  organizacyjny  opracowany  przez 
Dyrektora  Domu  w uzgodnieniu  z Wojewodą  Łódzkim  i zatwierdzony  przez  Prezydenta  Miasta  Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 6. 1. Dom jest  jednostką budżetową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, finansowaną za jego pośrednictwem 
ze środków otrzymanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Łódzkiego. 

2. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

3. Mienie Domu jest mieniem komunalnym. 

§ 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. 

2. Dom  prowadzi  rachunkowość  oraz  sporządza  sprawozdania  finansowe  zgodnie  z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

3. Dom posiada wyodrębnione rachunki bankowe: 

 rachunek podstawowy, 

 rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

§ 8. 1. Dochodami Domu są środki finansowe uzyskane : 

 z dotacji Wojewody, 

 z środków własnych budżetu Miasta. 

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9. Zmiany w niniejszym statucie następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Uzasadnienie

Wydane na podstawie art. 51a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 
175, poz. 1362, z późniejszymi zmianami) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010  r.  w sprawie  środowiskowych  domów  samopomocy  określa  sposób  funkcjonowania  tych  domów  oraz 
standardy świadczonych usług. Zgodnie z § 4.1 pkt 1 funkcjonowanie domu określają: 

1. statut domu; 

2. regulamin organizacyjny; 

3. program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok. 

Obecnie  Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w Piotrkowie  Trybunalskim  funkcjonuje  w ramach  struktury 
organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

W związku z powyższym na podstawie art.22 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 
2 i ust. 2, art.51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 
z późniejszymi  zmianami),  zostało  zawarte  porozumienie  pomiędzy Wojewodą Łódzkim  Jolantą Chełmińską, 
reprezentowaną przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi   
Agnieszkę Łukomską  Dulaj a Miastem Piotrków Trybunalski, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta 
 Andrzeja Kacperka w sprawie utworzenia z dniem 01 stycznia 2012 r. wyodrębnionej jednostki organizacyjnej 
pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy i nadania jej Statutu. 

Wobec  powyższego  w celu  realizacji  ustawowych  obowiązków  gminy  podjęcie  powyższej  uchwały  jest 
zasadne. 


