Druk Nr 8/3

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku ze struktur Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz nadania statutu
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt.2), art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669,
poz. 1693, poz. 2245, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534), art.1 ust.1, art. 9 ust. 2 i ust. 4 ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z 2019 r. poz. 730),
art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51a ust. 1 i ust. 2, art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2529, z 2019 r. poz. 271,
poz. 730, poz. 752) 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 2014 r. poz. 1752,
z 2018 r. poz. 2411)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 lipca 2019 roku wyodrębnia się ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B i C pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy”
w Słupsku, mogący posługiwać się skrótem ŚDS, funkcjonujący w formie jednostki budżetowej miasta
Słupska, z siedzibą w Słupsku przy ulicy Kościuszki 3.
§ 2. Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Słupsku nadaje się Statut, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, których
miejscem pracy jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku z dniem 1 lipca 2019 roku stają się
pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, na zasadach określonych w art 23' Kodeksu
Pracy.
§ 4. 1. Należności i zobowiązania Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, w tym środki
finansowe, pozostające na rachunku bankowym w dniu wyodrębnienia oraz pozostałe mienie, pozostają
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupsku.
2. Wyposaża się ŚDS w mienie, znajdujące się w ewidencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku, wykorzystywane przez działający w jego strukturach Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku,
po przeprowadzeniu inwentaryzacji według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr.............
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia....................2019 r.
STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁUPSKU
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku jest jednostką organizacyjną Miasta Słupska powołaną do
realizacji zadań zleconych Miastu Słupsk przez administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia
psychicznego oraz ustawą o pomocy społecznej.
§ 2.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.);
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze
zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 e zm.)
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506);
6) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.);

9 grudnia

2010 roku

w sprawie

7) innych aktów prawnych regulujących zadania gminy w zakresie prowadzenia ośrodków wsparcia;
8) niniejszego Statutu.
§ 3.
1. Siedzibą ŚDS jest budynek przy ul. Kościuszki 3, 76-200 Słupsk.
2. ŚDS używa pieczęci o treści: Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku, ul. Kościuszki 3, 76-200
Słupsk ze wskazaniem numeru NIP.
§ 4.
ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu:
1) A – dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) B – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
3) C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Rozdział II
Cele, zadania i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 5.
1. Celem działalności ŚDS jest stworzenie systemu oparcia społecznego dla osób zakwalifikowanych,
poprzez świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego,
ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
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2. Zakres i poziom świadczonych usług w ŚDS dostosowany jest do indywidualnych potrzeb osób w nim
przebywających.
§ 6.
Przedmiotem działalności ŚDS jest świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów
samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, obejmujących:
1)obniżenie napięcia emocjonalnego i poziomu lęku,
2)kształtowanie prawidłowych kontaktów interpersonalnych,
3)wzmacnianie poczucia własnej wartości,
4)stwarzanie możliwości do samorealizacji,
5)kształtowanie zachowań prozdrowotnych polegających na mobilizowaniu do dbania o własne zdrowie,
6)motywowanie do podjęcia zatrudnienia lub uzupełnienia edukacji.
§ 7.
Funkcjonowanie ŚDS opiera się między innymi na następujących zasadach:
1) zorganizowanie czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań
i zainteresowań,
2) pogłębianie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktów społecznych ze środowiskiem,
3) realizowanie celów działalności ŚDS poprzez rehabilitację środowiskową.
Rozdział III
Zasady organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 8.
1. Dyrektora ŚDS zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Słupska, który jednocześnie jest zwierzchnikiem
służbowym Dyrektora ŚDS i dokonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
2. Pracodawcą (zakładem pracy) dla Dyrektora jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku.
3. Dyrektor działa w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Słupska.
4. Dyrektor posługuje się prostokątną pieczątką imienną z napisem Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy w Słupsku.
5. W razie nieobecności Dyrektora zadania związane z bieżącym zarządzaniem ŚDS wykonuje, pisemnie
upoważniony przez Dyrektora, pracownik.
6. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań określa opracowany przez Dyrektora Regulamin
Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta
Słupska.
§ 9.
1. ŚDS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
2. Dyrektor ŚDS jest zwierzchnikiem służbowym – przełożonym w stosunku do wszystkich pracowników
ŚDS.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 10.
1. ŚDS jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawami
o finansach publicznych i rachunkowości.
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2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy jednostki zatwierdzony przez
Prezydenta Miasta Słupska.
3. Za prawidłowa gospodarkę finansową ŚDS odpowiada jego Dyrektor.
4. Działalność ŚDS finansowana jest z budżetu Wojewody Pomorskiego jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej.
5. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
Rozdział V
Nadzór i kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 11.
1. Bezpośredni nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Prezydent Miasta Słupska za pośrednictwem
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.
2. Nadzór
w sprawach
merytorycznych
nad
ŚDS
w zakresie
realizowanych
zadań
i gospodarki funduszami publicznymi na realizację zadań z zakresu opieki społecznej realizuje Wojewoda
Pomorski.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 12.
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
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UZASADNIENIE

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Aktualnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupsku mieści się w strukturach
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku i działa na podstawie uchwały nr XXVI/296/96
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 1996 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego
Domu Samopomocy, zmienionej uchwałą Nr XXXI/353/97 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26
lutego 1996 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/296/96 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
25 września 1996 roku w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt.2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.),
art.1 ust.1, art. 9 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 51a ust.1 i ust 2, art. 51c ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, ze zm.) 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 2014 r. poz. 1752, z
2018 r. poz. 2411 w sprawie wyodrębnienia się Środowiskowych Domów Samopomocy ze struktur
ośrodków pomocy społecznej

koniecznym

jest

wyodrębnienia Środowiskowego

Domu

Samopomocy w Słupsku przy ul. Kościuszki 3 ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D.
Wyodrębnienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku ze struktur Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Słupsku ma na celu dostosowanie stanu faktycznego do obowiązujących
przepisów prawa.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest na umowę o pracę
siedmiu terapeutów, rehabilitant, pielęgniarka – terapeuta, pracownik gospodarczy, konserwator,
dwóch pracowników obsługujących kuchnię oraz psycholog na umowę cywilno – prawną.
Nadzór merytoryczny nad zespołem sprawuje kierownik placówki. Formy wskazanego
zatrudnienia będą kontynuowane zgodnie z zapisem w uchwale § 3. Pracownicy zatrudnieni
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, których miejscem pracy jest Środowiskowy
Dom Samopomocy w Słupsku z dniem 1 lipca 2019 roku staną się pracownikami Środowiskowego
Domu Samopomocy w Słupsku § 4.
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W związku ze zmianą organizacji pracy, konieczne będzie dodatkowe zatrudnienie pracownika ds.
księgowo- kadrowych na ½ etatu oraz radcy prawnego i inspektora ochrony danych na umowę
zlecenie.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Funkcjonowanie ŚDS w zakresie celów, zadań i organizacji pracy pozostanie bez zmian
(informacje szczegółowe są zawarte w dołączonym do uzasadnienie statucie).
Ośrodek nadal będzie realizował zadania statutowe typu ABC co oznacza, że prowadzić
będzie terapię w trybie dziennym dla 60 osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
i niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz innymi zaburzeniami neuropsychologicznymi.
Przedmiotem działalności ŚDS jest świadczenie usług w ramach indywidualnych lub
zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na
nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i
funkcjonowania w życiu społecznym.
Działalność obejmuje:
1) funkcjonowanie w życiu codziennym, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki
higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
ogrodniczy;
2) umiejętności interpersonalne i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych
relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami, w środkach komunikacji publicznej, w
urzędach, w instytucjach kultury;
3)

umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań czasopismami,

literaturą, audycjami telewizyjnymi, internetem, udział w wycieczkach, spotkaniach towarzyskich
i kulturalnych;
4) wspieranie psychologiczne i terapeutyczne;
5) udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
6) dążenie do pełnej aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo
w życiu kulturalnym, społecznym;
7) udzielanie pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym pomocy
w uzgadnianiu i planowaniu wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do
jednostek ochrony zdrowia;
8) tworzenia oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz promocję zdrowia
psychicznego;
9) sprawowanie niezbędnej opieki podczas pobytu w ŚDS;
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10) terapii ruchowej, w tym zajęć sportowych, turystyki i rekreacji i innych form postępowania
wspierającego, w tym terapii zajęciowej;
11) zapewnienie posiłków w ramach prowadzonego treningu kulinarnego;
12) inne formy postępowania, w tym terapia zajęciowa.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Należności i zobowiązania Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, w tym środki
finansowe, pozostaną na rachunku bankowym w dniu wyodrębnienia oraz pozostałe mienie,
pozostaną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupsku.
Z dniem 1 lipca 2019 roku nastąpiłoby przekazanie ksiąg rachunkowych, potwierdzonych
inwentaryzacją, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.
Podjęcie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych.
6. Źródła finansowania.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową finansowaną ze środków
Wojewody Pomorskiego jako stałe zadanie zlecone.
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