UCHWAŁA NR XV/83/15
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cergowej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.
1586 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cergowej, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/248/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 października 2005 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
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Załącznik do Uchwały Nr XV/83/15
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 10 listopada 2015 r.
Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2011 r. Nr 231, poz.
1375 z późniejszymi zmianami);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późniejszymi zmianami.);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515):
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi
zmianami);
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami );
6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późniejszymi
zmianami);
7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późniejszymi zmianami);
8) uchwały Nr XLII/247/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 października 2005 r. w sprawie utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej;
9) niniejszego Statutu;
10) innych przepisów prawnych.
§ 2. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej, zwany dalej w skrócie „ŚDS” jest wyodrębnioną
jednostką organizacyjną Gminy Dukla, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. ŚDS nie posiada osobowości prawnej.
3. Siedziba ŚDS mieści się w Cergowej nr 159 A, w budynku będącym własnością Gminy Dukla.
4. ŚDS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
5. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania ŚDS określa Regulamin Organizacyjny opracowany
przez Dyrektora ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą Podkarpackim.
6. Regulamin Organizacyjny po uzgodnieniu z Wojewodą Podkarpackim podlega zatwierdzeniu przez
Burmistrza Dukli.
§ 3. 1. ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Uczestnikami ŚDS mogą być osoby przewlekle psychicznie chore (typ A), upośledzone umysłowo (typ B)
oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C ).
§ 4. 1. ŚDS prowadzi swoją działalność w oparciu o program działalności i plan pracy domu na każdy rok.
2. Nadzór nad ŚDS sprawuje Wojewoda Podkarpacki oraz Burmistrz Dukli.
3. ŚDS ma zasięg lokalny i obejmuje swoim działaniem terytorium Gminy Dukla.
4. Uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy gmin ościennych, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi
miejscami oraz pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dukla, a gminą właściwą ze względu na
miejsce zamieszkania, osoby ubiegającej się o skierowanie do Placówki.
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Rozdział II
Cele działania ŚDS
§ 5. 1. Celem działalności ŚDS jest:
1) realizowanie zadań zmierzających do nabycia, podtrzymywania lub rozwijania umiejętności uczestników
wykorzystywanych w życiu codziennym;
2) zwiększanie poziomu funkcjonowania psychoruchowego i społecznego uczestników lub jego utrzymywanie;
3) umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników;
5) rozwijanie pasji, zainteresowań uczestników poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych
i treningów;
6) poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin;
7) współpraca z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi uczestnikom;
8) współpraca z instytucjami pomocy społecznej, placówkami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników;
8) zaspokajanie potrzeby kontaktów interpersonalnych i społecznych uczestników;
9) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
2. Poprzez swoje działania ŚDS realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, mające na celu
ochronę zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Dukla oraz gmin ościennych.
Rozdział III
Organizacja ŚDS
§ 6. 1. ŚDS kieruje Dyrektor.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora ŚDS wykonuje Burmistrz Dukli.
3. Dyrektor ŚDS zatrudnia osoby niezbędne do realizacji zadań programowych ŚDS oraz do jego
prawidłowego funkcjonowania.
4. Osoby zatrudnione w ŚDS powinny posiadać kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
5. Dyrektor ŚDS zarządza jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jej działalność.
Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Dukli.
6. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do zatrudnionych pracowników.
§ 7. 1. Decyzję o skierowaniu do ŚDS wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli.
2. Pobyt w ŚDS następuje za zgodą osoby kierowanej lub jej opiekunów prawnych.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 8. 1. ŚDS w ramach gospodarki finansowej działa w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy
o finansach publicznych i finansowany jest z budżetu Państwa w formie dotacji celowej
Wojewody
Podkarpackiego, która do ŚDS przekazywana jest za pośrednictwem Gminy Dukla.
2. Gospodarka finansowa ŚDS prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy, obejmujący planowane
w danym roku budżetowym dochody i wydatki.
3. Podstawą sporządzenia planu finansowego, o którym mowa w ust. 2 jest wysokość środków finansowych
przewidziana na działalność ŚDS w danym roku budżetowym, określona w uchwale budżetowej Rady Miejskiej
w Dukli.
4. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 9. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.
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