
UCHWAŁA NR VI/103/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz 994 z  późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala,co następuje:

§ 1. Ustala się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku  z Filią w Kuniowie 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc dotychczasowy Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią 
w Kuniowie stanowiący załącznik do  Uchwały  nr XXXIII/371/13  z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
ustalenia  Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik do uchwały Nr VI/103/19

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 lutego 2019 r.

STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W KLUCZBORKU
Z FILIĄ W KUNIOWIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Jednostka organizacyjna pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią 
w Kuniowie,  zwaną  dalej  ŚDS, działa na podstawie :

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( z 2018 r. poz.1508  z późn. zm.);

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz.1586, z późn. zm.);

3) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. 
zm.);

4) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. Nr 142,  poz. 994 z późn. zm.);

5) Uchwały Nr XXXVII / 330 / 97 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 2 lipca 1997 r.w sprawie 
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku;

6) Niniejszego Statutu.

§ 2. ŚDS jest jednostką organizacyjną Gminy Kluczbork.

§ 3. 1. Siedziba ŚDS mieści się w Kluczborku, przy ul. Zamkowej 6.

2. Filia ŚDS mieści się w Kuniowie nr  66.

Rozdział 2.
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA ŚDS

§ 4. 1. ŚDS  jest dziennym  ośrodkiem wsparcia, dla osób dorosłych, z zaburzeniami psychicznymi 
i osób z niepełnosprawnością.

2. ŚDS jest domem Typu A B C  przeznaczonym  dla :

1) osób przewlekle psychicznie chorych;

2) osób z niepełnosprawnością intelektualną;

3) osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

§ 5. ŚDS realizuje zadania zlecone Gminie  określone ustawą o pomocy społecznej oraz  określone
w  ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

§ 6. Do podstawowych zadań ŚDS należy :

1) organizacja całokształtu spraw związanych z życiem uczestników ŚDS w środowisku zamieszkania;

2) reprezentowanie interesów uczestników ŚDS w społeczności lokalnej, oraz kształtowanie akceptującej 
postawy otoczenia wobec nich;

3) dążenie do pełnej integracji społecznej uczestników ŚDS poprzez ich uczestnictwo w życiu  
politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku;

4) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej;
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5) kształtowanie, doskonalenie  i podtrzymanie  umiejętności uczestników , niezbędnych do możliwie jak 
najbardziej samodzielnego i niezależnego  funkcjonowania  w  życiu osobistym i społecznym .

Rozdział 3.
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

§ 7. 1. ŚDS kieruje Dyrektor, zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza Miasta 
Kluczborka.

2. Dyrektor odpowiada za  prawidłowe funkcjonowanie ŚDS.

3. Dyrektor ŚDS działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza 
Miasta Kluczborka.

4. Strukturę ŚDS oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny, opracowany 
przez Dyrektora ŚDS, zaakceptowany przez Wojewodę i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Kluczborka.

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta Kluczborka oraz Wojewoda 
Opolski.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8. ŚDS jest jednostką budżetową Gminy Kluczbork.

§ 9. 1. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowo – rzeczowy.

2. Rzeczowe wskaźniki planu ustalone są zgodnie z wytycznymi Burmistrza  Miasta Kluczborka  
w porozumieniu z Wojewodą Opolskim.

3. Plany roczne zatwierdza Burmistrz Miasta Kluczborka.

§ 10. ŚDS sporządza roczne sprawozdania finansowo – rzeczowo, które przedkładane  są Burmistrzowi 
Miasta Kluczborka.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Środki finansowe ŚDS, przeznaczone na jego działalność gromadzone są na odrębnym rachunku 
bankowym.

§ 12. 1. ŚDS używa pieczęci zawierającej jego pełną nazwę i  dane teleadresowe oraz NIP i REGON:

Środowiskowy Dom Samopomocy

w Kluczborku

z Filią w Kuniowie

46-200 Kluczbork ul. Zamkowa 6

tel. 77 418 76 13  NIP 751-15-13-767

REGON  531287246

§ 13. 1. ŚDS może świadczyć usługi na rzecz Gmin z terenu województwa opolskiego.

2. Osoba nie będąca mieszkańcem Gminy Kluczbork może zostać uczestnikiem ŚDS, po wyrażeniu 
zgody przez Burmistrza Miasta Kluczborka.

3. Warunki pobytu uczestnika w ŚDS, zamieszkałego poza terenem Gminy Kluczbork reguluje  
porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta Kluczborka  a  Burmistrzem/Wójtem   Miasta/Gminy  
z której pochodzi uczestnik.

§ 14. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie jego nadania.
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UZASADNIENIE

W statucie postanowiono dokonać zapisu zgodnego z rozporządzeniem MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 w
spr. środowiskowych domów samopomocy ).
Dotychczasowy zapis był bardzo ogólny. Zapis że cyt…..jest placówką dziennego pobytu dla młodzieży i
osób dorosłych, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi nie w pełni odzwierciedla dla kogo jest
przeznaczony i jaki charakter posiada ta placówka. Postanowiono to zmienić. Charakter placówki :–dzienny
ośrodek wsparcia – czyli nie placówka dziennego pobytu.
Przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi i sprecyzowanie jakie kategorie „dysfunkcji” uznaje
się za zaburzenia psychiczne. Dodatkowo Rozporządzenie MRPi PS z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie śds zmieniło zapis :dla osób upośledzonych umysłowo na określenie dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną , W statucie dopisano …i osób
z niepełnosprawnością , bowiem ubiegamy się o środki z PFRON , gdzie wymagane jest ,aby podkreślić,
iż są to osoby z niepełnosprawnością. Natomiast zapis ….”osób z zaburzeniami psychicznymi” połączono
literą „ i „ ze względu na to, że trafiające do nas osoby nie zawsze posiadają orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności ( są kierowane przez lekarza psychiatrę). Uzyskują taki
status, po skompletowaniu dokumentów . Faktem jest, że aby uniknąć stygmatyzacji tych osób, potocznie
określamy naszych uczestników jako osoby z niepełnosprawnością – precyzując – dodajemy z
niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną. Niemniej traktując sprawę literalnie nie jest to zgodne z
zapisami w ustawie o zdrowiu psychicznym, czy też w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów
samopomocy. Ze względu na Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, duży nacisk kładzie się
na zapisy dot. wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego też postanowiono uaktualnić Statut.
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