
  

UCHWAŁA NR XII/80/19 

RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1, pkt 2 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020), 

art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1507, 1622, 1690, 1818) 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, z 2019 r. poz. 967), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2020 r. tworzy się ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, 

B, C, D pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, zwanym dalej ŚDS, poprzez 

wyodrębnienie ze struktur Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Drohiczyn 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w formie jednostki budżetowej 

4. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B), dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych (typ C), dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi  

(typ D). 

§ 2. Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2020 r. mienie wykorzystane dotychczas do realizacji zadań przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy jako komórkę organizacyjną Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Drohiczynie staje się mieniem ŚDS. 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownicy zatrudnieni dotychczas w Środowiskowym Domu 

Samopomocy jako komórce organizacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie 

stają się pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, na zasadach 

określonych w atr. 23
1
 Kodeksu Pracy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drohiczyna 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady 

Marian Rogowiec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 grudnia 2019 r.

Poz. 5911



Załącznik do uchwały Nr XII/80/19 

Rady Miejskiej w Drohiczynie 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, zwany dalej ŚDS, działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 

1815); 

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818); 

3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, 

z 2019 r. poz. 730, 1690); 

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818); 

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 

2020); 

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 ze zm.); 

7. Niniejszego Statutu; 

8. Innych właściwych aktów prawnych. 

§ 2. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Putkowicach Nadolnych 43. 

§ 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych ma zasięg lokalny i obejmuje 

wsparciem osoby zamieszkałe na terenie Gminy Drohiczyn. 

§ 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych może świadczyć usługi na rzecz 

mieszkańców zamieszkałych na terenie innych gmin, na podstawie zawartych porozumień. 

§ 5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi typu: 

1) A – dla osób przewlekle psychicznie chorych; 

2) B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

3) C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych; 

4) D - dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Rozdział 2. 

Cel, przedmiot działania i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy 

§ 6. 1. Celem działania ŚDS jest niesienie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku 

upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia 

w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności 

życiowej, a także integracji społecznej. 

2. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi 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. 

§ 7. Zakres, formy działalności, kierunki działań, sposoby i metody pracy, podział zadań i przewidywane 

rezultaty określa Program Działalności ŚDS dla każdego typu domu, opracowany przez Kierownika ŚDS 

w uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim i zatwierdzony przez Burmistrza Drohiczyna. 

§ 8. Szczegółowe cele, treści i formy zajęć, adresatów, harmonogram, podział zadań, realizatorów, 

przewidywane rezultaty zawiera Plan Pracy ŚDS na każdy rok, opracowany przez Kierownika ŚDS 

w uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim i zatwierdzony przez Burmistrza Drohiczyna. 
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Rozdział 3. 

Organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy 

§ 9. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik ŚDS. 

§ 10. Kierownik ŚDS działa jednoosobowo na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza 

Drohiczyna. 

§ 11. Strukturę Środowiskowego Domu Samopomocy oraz jego wewnętrzną organizację określa 

Regulamin Organizacyjny ŚDS, opracowany przez Kierownika ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim 

i zatwierdzony przez Burmistrza Drohiczyna. 

§ 12. Za całokształt funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy odpowiada Kierownik ŚDS. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa Środowiskowego Domu Samopomocy 
§ 13. ŚDS jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej. 

§ 14. ŚDS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wynikający z uchwały budżetowej Rady 

Miejskiej w Drohiczynie na dany rok kalendarzowy, zatwierdzony przez Burmistrza. 

§ 16. Plan Finansowy może być zmieniany w trakcie roku w trybie i na zasadach określonych w uchwale 

budżetowej Rady Miejskiej. 

§ 17. Obsługę finansowo – księgową prowadzi MGOPS w Drohiczynie jako jednostka obsługująca ŚDS. 

§ 18. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 19. ŚDS może korzystać ze środków pozabudżetowych; w szczególności może przyjmować 

i dysponować na cele statutowe darami rzeczowymi, środkami finansowymi oraz innymi świadczeniami 

społecznymi. 

§ 20. Kierownik ŚDS na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Drohiczyna może 

występować o przyznanie środków z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych. 

Rozdział 5. 

Sprawozdawczość 

§ 21. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych opracowuje 

sprawozdanie z działalności ŚDS w roku budżetowym i przedkłada Burmistrzowi Drohiczyna oraz Wydziałowi 

Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 15 lutego po okresie 

sprawozdawczym. 

Rozdział 6. 

Nadzór i kontrola 
§ 22. Bieżący nadzór na działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy sprawuje Burmistrz 

Drohiczyna. 

§ 23. Nadzór i kontrolę nad działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy sprawuje Wojewoda 

Podlaski. 

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe 
§ 24. Środowiskowy Dom Samopomocy posługuje się podłużna pieczęcią z nazwą ŚDS w pełnym 

brzmieniu, adresem siedziby, numerem telefonu. Używa tuszu czerwonego. 

§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy prawa ogólnie 

obowiązujące. 

§ 26. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania. 

§ 27. Statut obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. 
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