
UCHWAŁA NR V/38/2019
RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Oleśnicy i nadania jednostce statutu

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz 994 z późn. zm. ), art. 6 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U.2018 r. poz.1508 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm. ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz.2077 z późn.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. z 2010r., 
Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy stanowiący załącznik Nr 1 do 
Uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie utworzenia jednostki 
organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy i nadania jednostce 
statutu, nadając mu brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Oleśnicy 

Aleksander Chrzanowski
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Uzasadnienie
Zmiana Uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia 
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy i nadania 
jednostce statutu, uzasadniona jest koniecznością ujednolicenia statutu w związku z wejściem w życie dnia 
11 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2018.2411 z dnia 
2018.12.27). 
Rozporządzenie zmieniające wprowadza nową definicję uczestnika środowiskowego domu samopomocy. Nie jest 
nim jak dotąd „osoba upośledzona umysłowo”, ale osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, 
znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli 
jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Definicja uczestnika obejmuje odtąd osoby 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W nowej wersji statutu uwzględniono także definicję środowiskowego 
domu samopomocy, zawartą w art. 51 a ustawy o pomocy społecznej. Ponadto uznano za zasadne wzmocnienie 
w statucie obowiązków Dyrektora Domu. Pozostałe zmiany stanowią nieznaczną korektę poprzedniej wersji statutu 
i mają na celu dostosowanie statutu jako aktu prawa wewnętrznego do przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa oraz potrzeb jednostki. 
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Załącznik do Uchwały Nr V/38/2019

Rady Miasta Oleśnicy

z dnia 28 lutego 2019 r.

STATUT 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy, zwany dalej Domem, jest wyodrębnioną jednostką 
organizacyjną Miasta Oleśnicy, powołaną w celu wykonywania zadań, określonych w ustawie o pomocy 
społecznej i w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. 

2. Dom działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 

3. Dom działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego statutu. 

§ 2. 

1. Dom jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku 
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku 
rodzinnym i społecznym. 

2. Uczestnikiem Domu może być osoba przewlekle psychicznie chora, osoba z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym a także osoba z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. 

3. Uczestnikiem Domu nie może być osoba czynnie uzależniona od środków psychoaktywnych. 

4. Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla osób pełnoletnich. 

§ 3. 

1. Dom mieści się w Oleśnicy, przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Kościelnej 3. 

2. Terenem działalności Domu jest Miasto Oleśnica. 

3. Dom może przyjąć osoby mające miejsce zamieszkania w Gminie Oleśnica na zasadach określonych 
w porozumieniu z Gminą Oleśnica, z uwzględnieniem przewidzianej przepisami prawa maksymalnej liczby miejsc. 

§ 4. 

1. Pobyt w Domu następuje za zgodą i na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego. 

2. Osoby są przyjmowane do Domu na podstawie decyzji administracyjnej. 

3. Pierwszą decyzję o skierowaniu do Domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. 

4. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności regulują stosowne przepisy oraz decyzja ustalająca 
odpłatność za korzystanie z usług Domu. 

5. Usługi w Domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych 

Rozdział II.
Cele i zadania

§ 5. 

Do najważniejszych celów realizowanych przez Dom zalicza się: 
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1) organizowanie na terenie Miasta Oleśnicy wsparcia społecznego dla osób, które z powodu zaburzeń 
psychicznych mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu; 

2) dążenie do poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozwijanie ich samodzielności 
życiowej, zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i socjalnego, pomoc w kształtowaniu prawidłowych 
stosunków z otoczeniem, koordynację oddziaływań wspierająco-aktywizujących, wspieranie inicjatyw 
samopomocowych, promocję zdrowia psychicznego; 

3) integrowanie osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną 
aktywizację. 

§ 6. 

Do podstawowych zadań Domu należy w szczególności: 

1) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności życia codziennego i samodzielnego funkcjonowania; 

2) prowadzenie rehabilitacji społecznej, zawodowej i psychicznej oraz wspomaganie zatrudnienia osób 
z zaburzeniami psychicznymi; 

3) ułatwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi uczestniczenia w życiu społecznym, politycznym, 
kulturalnym, religijnym; 

4) reprezentowanie interesów uczestników w społeczności lokalnej oraz kształtowanie właściwych relacji 
z otoczeniem; 

5) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi ochrony godności osobistej i prawa do samorealizacji. 

Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 

1. Pracą Domu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 

2. Dyrektor zatrudniany jest przez Burmistrza Miasta Oleśnicy. 

3. Dyrektor jest przełożonym w stosunku do osób zatrudnionych w Domu. 

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za weryfikowanie osób zatrudnionych w Domu w zakresie spełnienia przez 
nie wymagań wynikających z przepisów prawa. 

5. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny w uzgodnieniu z wojewodą za opracowanie regulaminu 
organizacyjnego oraz programu działalności domu i planów pracy domu na każdy rok. 

6. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy niezbędną dla realizacji zadań 
i racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami. 

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa

§ 8. 

1. Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan rzeczowo – finansowy zatwierdzany przez 
Burmistrza Miasta Oleśnicy. 

3. Dyrektor opracowuje sprawozdanie z działalności Domu w roku budżetowym. 

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 9. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny. 

§ 10. 

Zmiany niniejszego Statutu wprowadza się w sposób właściwy dla jego uchwalenia.
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