
  

UCHWAŁA NR X/99/2020 

RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 5111)) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r poz. 8692)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XI/98/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. 
w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy W Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. 

poz. 4467) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia typu ABC dla osób z zaburzeniami psychicznymi: dla osób 
przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób wykazujących 

inne przewlekłe zaburzenia czynności psychiczne.”; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. ŚDS świadczy usługi w postaci 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 oraz 
treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających 

sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.”; 

3) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. ŚDS umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywania gorącego posiłku 

przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub zakupionego przez ŚDS.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Saczko 

 

                                                   
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lutego 2020 r.
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