
UCHWAŁA NR XXV/145/2017 
 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 
 

z dnia 20 marca 2017 roku 
 
 
 

w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie 
 
 
 
          Działając na podstawie art.12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.814, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1948) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.) Rada Powiatu Pińczowskiego 
uchwala co następuje: 
 
 
§1. Uchwala się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§2. Traci moc uchwała NR XIII/74/2016 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 lutego  
2016 roku w sprawie nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 799).  
 

 
§3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 
§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  
do Uchwały NR XXV/       /2017 

Rady Powiatu w Pińczowie 
z dnia 20 marca 2017 roku  

S T A T U T 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY   

 W PIŃCZOWIE 
 

ROZDZIAŁ I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie, jest samodzielną jednostką organizacyjną 
Powiatu Pińczowskiego utworzoną w celu wykonywania zadań zleconych z zakresu pomocy 
społecznej.  
2. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest Pińczów, ul. Polna 48. 
3. Nadzór na działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie sprawuje 
Starosta Powiatu Pińczowskiego i Wojewoda Świętokrzyski. 
 

§ 2 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 930  
z późn. zm.); 
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016r.,  
poz. 814 z późn. zm.);  
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. 2016 r., 
poz. 902 z późn. zm.); 
4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.Dz. U. 2016 r., 
poz. 546 z późn. zm.);  
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2016r. poz. 1870 
z późn. zm.); 
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U.2010r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm); 
7) niniejszego Statutu. 

§ 3 
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) domu- należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie; 
2) uczestniku- należy przez to rozumieć osobę przyjętą do Domu; 
3) statucie- należy przez to rozumieć niniejszy Statut. 

 
§ 4 

1. Dom obejmuje swoim zasięgiem działania obszar Powiatu Pińczowskiego.  
2. Dom posiada miejsce dla 23 uczestników 

 
§ 5 

1. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B 
tzn. jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób wykazujących 
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 

2. Tryb wydawania decyzji o skierowaniu do Domu oraz decyzji ustalającej wysokość 
odpłatności uczestników określają odrębne przepisy. 

ROZDZIAŁ II. 



CEL, ZADANIA I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOM 
 

§ 6 
1. Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin w szczególności 
poprzez: 

1) stwarzanie uczestnikom warunków do nauki wykonywania podstawowych czynności 
życia codziennego i doskonalenia już nabytych umiejętności; 
2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych uczestnikom do osiągniecia 
maksymalnej autonomii w funkcjonowaniu; 
3) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne; 
4) zapewnienie uczestnikom opieki lekarskiej i pielęgniarskiej; 
5) rehabilitację społeczną i zawodową; 
6) stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie i realizację indywidualnych 
planów wspierająco-aktywizujących; 
7) współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami 
i innymi związkami religijnymi, szkołami i placówkami oświatowymi, instytucjami 
kultury oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu integracji uczestników i ich 
rodzin; 
8) kształtowanie wobec uczestników i ich rodzin właściwych postaw społecznych,  
a w szczególności tolerancji, życzliwości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji; 
9) udział w zajęciach terapii zajęciowej, indywidualnej i grupowej, grupach wsparcia; 
10) organizowanie spotkań i zajęć informacyjnych; 
11) optymalizację funkcjonowania uczestników na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej 
i zawodowej; 
12) organizację działań integracyjnych sprzyjających rehabilitacji społecznej  
i zawodowej uczestników; 

2. Do podstawowych zadań Domu należy świadczenie na rzecz uczestników usług  
w szczególności takich jak: 

1) organizacja zajęć terapeutycznych i treningowych; 
2) poradnictwo psychologiczne;  
3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;  
4) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;   
5) terapia ruchowa;  
6) inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia;  
7) inne formy działalności sprzyjające realizacji indywidualnych planów wspierająco- 
aktywizujących.  

 
ROZDZIAŁ III. 

ORGANIZACJA DOMU 
  

§ 7 
1. Domem kieruje Kierownik, który zarządza jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz  

i ponosi odpowiedzialność za jej działalność.  
2. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników oraz wykonuje inne czynności z zakresu 

prawa pracy.  
3. Do zadań Kierownika Domu należy w szczególności: 

1) kierowanie Domem; 
2) zapewnienie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Dom; 
3) opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z działalności Domu; 

4. Kierownik Domu odpowiada w szczególności za: 



1) całokształt działalność Domu; 
2) oszczędną i racjonalną gospodarkę środkami finansowymi. 
 

§ 8 
Strukturę Domu oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny, 
opracowany przez Kierownika w uzgodnieniu z Wojewodą Świętokrzyskim, i zatwierdzonym 
przez Zarząd Powiatu Pińczowskiego. 

§ 9 
Program działalności Domu i plany pracy na dany rok opracowuje Kierownik Domu  
w uzgodnieniu z Wojewodą Świętokrzyskim, a zatwierdza je Zarząd Powiatu Pińczowskiego. 
 

§ 10 
1. W Domu może zostać utworzona Rada Uczestników. 
2. Rada Uczestników to organ opiniodawczo-doradczy składający się z 3 do 5 osób 
wybranych spośród uczestników. 
3. Kierownik Domu ustala regulamin Rady Uczestników. 
 

ROZDZIAŁ IV. 
GOSPODARKA FINANSOWA DOMU 

 
§ 11 

1.Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
2. Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Domu przekazywane są 
przez Wojewodę Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Pińczowie 
w formie dotacji celowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 
3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan rzeczowo-finansowy sporządzany 
przez Kierownika, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu. 
 

§ 12 
1. Dom może otrzymywać darowizny i spadki od osób fizycznych, prawnych i innych 
podmiotów prawa. 
2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bieżący, rachunek Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych oraz rachunek pomocniczy. 
 

ROZDZIAŁ V.  
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DOMU 

 
§ 13 

1. Kontrolę i nadzór nad działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracą 
Kierownika sprawuje Powiat Pińczowski.  
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Świętokrzyski. 

 
§14 

Kierownik Domu zobowiązany jest przekazać Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Zarządowi 
Powiatu Pińczowskiego sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu roku budżetowy do 
dnia 15-lutego następnego roku 
 

 
ROZDZIAŁ VI. 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 15 
Dom używa pieczęci podłużnej o treści: 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie, ul. Polna 48 
NIP 662-17-24-631 REGON 292688866 
 

§16 
Zmian niniejszego Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalania.  
 

§ 17 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy prawa. 

 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 


