
Projekt

z dnia  16 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2015 r.

o zmianie uchwały 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, art. 40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), 
art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51 c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163, 
Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Dz. U. z 2015 r. poz. 693), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 
1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), art. 9 ust. 2 i 4 ustawy 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375, Nr 122, poz. 
696) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Środowiskowego Domu Samopomocy stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/270/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 
pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu 
(Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2012 r. poz. 160), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1202 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375 
z późn. zm.);

6) rozporządzenia 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.).”;

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla 40 osób po 16 roku życia, 
przewlekle psychicznie chorych(typ A), upośledzonych umysłowo (typ B), oraz wykazujących inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).”;

3) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Wojewoda 
Łódzki.”.

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
14 dniach od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

W związku z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim

i zwiększeniem liczby miejsc w ośrodku od 1 października 2015 roku, proponuje się wprowadzić zmiany

w Uchwale Rady Miasta w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu.
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