
UCHWAŁA NR XIII/74/2016 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 26 luty 2016 roku 

 

 

 w sprawie nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie 

  

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t.j.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 11 ust2 i art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – 

Rada Powiatu w Pińczowie uchwala się co następuje: 

 

 §1 

Nadaje się Statut dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Traci moc Uchwała Nr XXXV/190/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 czerwca  

2006 roku. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 
Marek Omasta 

 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 W związku ze zmianą przepisów prawnych istnieje konieczność nadania nowego 

Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie i przyjęcie jego jednolitego 

tekstu.  

 Celem jego nadania jest wprowadzenie nowych uaktualnionych podstaw prawnych jak 

i merytorycznych. Nadanie nowego Statutu spowoduje większą przejrzystość oraz 

dostosowana zostanie jego treść do obecnie panujących podstaw prawnych.  

 Powyższe uzasadnia konieczność nadania nowego Statutu.  

 

 

p.o. Kierownika 
Środowiskowego Domu Samopomocy 

Mariusz Grudzień 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  
do Uchwały Nr XIII/74/2016 
Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 26 luty 2016 roku 
 
 

STATUT 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIŃCZOWIE 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy  w Pińczowie zwany dalej Domem jest  jednostką 

organizacyjną Powiatu Pińczowskiego zorganizowaną w celu wykonania zadań zleconych 
przez administrację rządową określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego  
i ustawie o pomocy społecznej. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Pińczowski  
i Wojewoda Świętokrzyski. Dom działa w formie jednostki budżetowej 

2. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie mieści się w Pińczowie  
przy Ul. Polnej 48. 

§2 
Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011  r. 

Nr 231  poz. 1375  z późn. zm.), 
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163  

z późn. zm.), 
3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.  U. z 2015  

poz. 1445 z  późn. zm.), 
4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 

1202 ), 
5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.), 
6. Uchwały Rady Powiatu Pińczowskiego Nr XXXIII/162/2002 z dnia 27 sierpnia 2002 r.  

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie. 
7. Przepisy niniejszego statutu.  

§3 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponad-gminnym.  
2. Dom jest  placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 23 osób przewlekle psychicznie 

chorych i upośledzonych  umysłowo  (typ Domu A i B) przeznaczony dla osób powyżej 
18 roku życia. Osoby te nazywane uczestnikami Domu wymagają wsparcia na 
płaszczyźnie biopsychospołecznej. 

 
Rozdział II 

Cel , zadania i zakres usług świadczonych przez Dom 
 

      §4  
Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie 
skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, promowanie modelu zdrowej 
rodziny oraz funkcjonowania społecznego poprzez: 
1. Stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności 

życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacji zadań życiowych. 



2. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do osiągania maksymalnej 
autonomii w funkcjonowaniu. 

3. Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. 
4. Zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, rehabilitację społeczną i zawodową. 
5. Stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco 

– terapeutycznych i wdrażanie ich w życie. 
6. Współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, Kościołem 

Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi 
i samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 
ze środowiskiem. 

7. Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw 
społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania 
ich dyskryminacji. 

8. Umożliwianie udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, grupach wsparcia. 
9. Wspieraniu samopomocowym w zakresie zdrowia psychicznego. 
10. Współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności Domu. 
11. Poradnictwo. 
12. Informację. 
13. Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych i życiowych. 
14. Zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na 

rozwój psychiczny, bezpieczeństwo, dbałość o sprawy higieniczne, odżywiania, ruchu, 
odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia. 

15. Zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny, bądź 
instytucji, poprzez wszechstronną rehabilitację środowiskową. 

16. Zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich 
potrzeb, oczekiwań i zainteresowań. 

17. Organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych w Domu i poza Domem. 
18. Tworzenie i wspieranie grup samopomocowych. 
19. Uaktywnianie środowiska związane z propagowaniem i ochroną zdrowia psychicznego. 
20. Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia. 
 

Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie 
umiejętności uczestników, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. 

Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych. Ważnym 
elementem w pracy Domu jest integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez ich 
społeczną aktywizację. 

Działalność Domu jest otwarta na potrzeby środowiska w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia psychicznego. 

§5 
Do zadań Domu należy: 
1. Optymalizacja funkcjonowania uczestników na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej  

i zawodowej poprzez adekwatne formułowanie oferty terapeutycznej ŚDS. 
2. Organizowanie i realizacja działań integracyjnych sprzyjających rehabilitacji społecznej  

i zawodowej uczestników. 
3. Prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym celem kształtowania 

adekwatnego wizerunku osób niepełnosprawnych i zmiany wobec nich postaw 
społecznych. 



4. Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie społecznemu 
wykluczeniu i marginalizacji uczestników ŚDS poprzez aktywny udział w wydarzeniach 
społecznych i kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. 

5. Propagowanie idei pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. 
6. Promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie realizacji ich zainteresowań  

i pasji twórczych. 
§6 

Funkcjonowanie Domu opiera się na następujących zasadach: 
1. Udziału uczestników we wszelkich formach wsparcia proponowanych przez Dom  

i sformułowanych w kontrakcie socjalnym w oparciu o ofertę terapeutyczną ŚDS. 
2. Zorganizowanie czasu pobytu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych 

potrzeb, oczekiwań i zainteresowań oraz możliwości. 
3. Pogłębianie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem. 
4. Realizowanie celów działalności Domu poprzez wszechstronną rehabilitację 

środowiskową. 
5. Współpraca z rodzinami uczestników korzystających z działalności Domu. 
 

§7 
Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje swoje zadania przy współpracy z: 
1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  
2. Ośrodkami pomocy społecznej, 
3. Poradnią zdrowia psychicznego, 
4. Zespołami Opieki Zdrowotnej, Szpitalami Psychiatrycznymi, Niepublicznymi Zakładami Opieki 

Zdrowotnej, 
5. Jednostkami samorządu terytorialnego, domami kultury i jednostkami oświatowymi, 
6. Organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami pracy oraz innymi podmiotami. 
 

Rozdział III 
Organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy 

 
§8 

1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik Domu. Kierownika Domu 
zatrudnia Zarząd Powiatu Pińczowskiego. 

2. Strukturę Środowiskowego Domu Samopomocy oraz jego wewnętrzną organizację 
określa Regulamin Organizacyjny, opracowany przez Kierownika Środowiskowego 
Domu Samopomocy w uzgodnieniu z Wojewodą Świętokrzyskim i zatwierdzony przez 
Starostę Pińczowskiego. 

3. Kierownik reprezentuje Dom na zewnątrz. Kierownik zatrudnia  i  zwalnia pracowników 
Domu oraz dokonuje innych czynności w sprawach z zakresu Prawa  Pracy. Do zadań 
Kierownika Domu należy: 

a) kierowanie i zarządzanie Domem oraz ponoszenie odpowiedzialności za 
całokształt działalności zgodnie ze statutem, 

b) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych   
przez Dom,  

c) opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z działalności Domu,  
d) sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez 

pracowników Domu,  
e) ponoszenie odpowiedzialności za oszczędną i racjonalną gospodarkę środkami 

finansowymi. 



§9 
1. W Domu może działać Rada Uczestników jako organ opiniodawczo – doradczy. 
2. Rada Uczestników składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Uczestników spośród 

siebie. 
3. Kierownik Domu w drodze zarządzenia ustala Regulamin Rady Uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy. 
 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 

 
§10 

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Domu finansowane jest ze środków na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego.  

2. Dom funkcjonuje na podstawie planu finansowego opracowanego przez Kierownika 
Domu po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Pińczowskiego. 

3. Nadzór nad Domem sprawuje Wojewoda Świętokrzyski i Starosta Pińczowski. 
 

§11 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie w ramach gospodarki finansowej działa 

w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  oraz ustawę z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i finansowany jest z dotacji celowej 
Wojewody Świętokrzyskiego, która do Środowiskowego Domu Samopomocy 
przekazywana jest za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Pińczowie. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy jest roczny plan 
rzeczowo – finansowy. 

3. Rzeczowe wskaźniki planu dotacji i wydatków ustalane są zgodnie z wytycznymi. 
4. Plan rzeczowo – finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu. 
 

§12 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy uzyskuje dochody z dotacji celowych przekazywanych 

przez: Wojewodę Świętokrzyskiego, Zarząd Powiatu w Pińczowie, darowizn osób 
prywatnych i fizycznych oraz fundacji. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada własny rachunek bieżący, rachunek 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rachunek pomocniczy. 

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
 

§13 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie używa pieczęci podłużnej o treści: 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie, Ul. Polna 48 
NIP 662-17-24-631   REGON 292688866                                                                       

§14 
Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.                                       
                                                                                                                                           

§15 
Niniejszy Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Pińczowie.  

 
Przewodniczący 
Rady Powiatu 
Marek Omasta 


