
UCHWAŁA NR X-100/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 506 z późn.zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 i art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1878 z późn.zm.), art. 18 ust.1 
pkt 5, art. 51a, art. 51 b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 1508 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.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w postaci środowiskowego domu samopomocy typu A, B, pod nazwą 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2019 roku.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

§ 2.  Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Wołominie, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Powierzenie realizacji zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Wołominie nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688), zwanym później „podmiotem prowadzącym”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 sierpnia 2019 r.

Poz. 9681



Załącznik do uchwały Nr X-100/2019

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 23 lipca 2019 r.

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOŁOMINIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy 
Wołomin działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508, z późn. zm.);

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

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.);

5) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1878, 
z późn. zm.);

6) niniejszego Statutu.

§ 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie;

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Wołominie;

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Wołomina;

4) Dyrektor Ośrodka – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wołominie;

5) Domu – należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie;

6) Kierowniku Domu – należy przez to rozumieć Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Wołominie;

7) Uczestniku - należy przez to rozumieć przyjętą do Domu osobę z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

a) osobę przewlekle psychicznie chorą – typ A,

b) osobę z niepełnosprawnością intelektualną - typ B.

§ 4. Dom ma zasięg lokalny, gdzie uczestnikami zajęć prowadzonych w Domu są osoby przede wszystkim 
zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin. Uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy sąsiednich gmin, 
jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego 
pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, organu właściwego dla miejsca 
zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu.

§ 5. Siedzibą Domu jest Wołomin. Dom mieści się przy ulicy Mieszka I/1. Dom używa prostokątnej 
pieczęci zawierającej jego pełną nazwę, adres i nr telefonu.

§ 6. 1.  Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonego dla 35 osób dorosłych 
z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (typ A i B) oraz osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności osób ze spektrum autyzmu i osób niepełnosprawnych ze 
sprzężeniem.

2. Dom działa od poniedziałku do piątku. Godziny pracy Domu określa Regulamin Organizacyjny Domu.
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§ 7. 1.  Skierowanie do Domu i ustalenie odpłatności za świadczone w nim usługi następuje w drodze 
decyzji administracyjnej, wydanej przez Burmistrza.

2. Pobyt w Domu wymaga zgody osoby kierowanej lub jej opiekuna prawnego.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

§ 8. 1.  Dom realizuje zadanie zlecone Gminie Wołomin określone ustawą o pomocy społecznej.

2. Podstawowym celem działalności Domu jest wspieranie Uczestników i ich rodzin oraz rekompensowanie 
skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego poprzez:

1) utrzymanie Uczestników w ich naturalnym środowisku, w tym rozwijania umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia;

2) reprezentowanie interesów Uczestników w społeczności lokalnej i kształtowanie akceptującej postawy 
otoczenia wobec nich;

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

4) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, rozumianej jako zespół działań zmierzających do 
osiągnięcia przez uczestników poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania, a także 
powstrzymania postępującej regresji poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego;

5) rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego, celem zapobiegania 
nawrotom społecznej dekompensacji.

§ 9. W zakresie realizacji swoich celów, zadań Dom współpracuje w szczególności z rodzinami, 
opiekunami prawnymi i innymi osobami bliskimi Uczestnikom, ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami i zakładami opieki zdrowotnej, 
urzędami pracy, ośrodkami kultury i placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami 
i innymi związkami wyznaniowymi jak i innymi osobami zaangażowanymi w pomoc osobom z zaburzeniami 
psychicznymi.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W WOŁOMINIE

§ 10. 1.  Domem kieruje Kierownik Domu, zatrudniany przez podmiot prowadzący, o którym mowa w § 
3 Uchwały, który wykonuje również wobec Kierownika Domu czynności z zakresu prawa pracy.

2. Kierownik Domu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot 
prowadzący, o którym mowa w § 3 Uchwały.

3. Kierownik Domu zatrudnia osoby, niezbędne do realizacji zadań Domu, które posiadają kwalifikacje 
określone odrębnymi przepisami i wykonuje wobec pracowników Domu czynności z zakresu prawa pracy.

4. Kierownik Domu zarządza jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi wszelką odpowiedzialność za 
jej funkcjonowanie.

5. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Domu należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Domu i dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych 
stanowisk pracy;

2) sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad wykonywaniem zadań przez Dom;

3) prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie powierzonych zadań;

4) zarządzanie mieniem i reprezentowanie Domu na zewnątrz;

5) składanie oświadczeń woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, w tym zawieranie umów 
cywilnoprawnych;

6) ponoszenie odpowiedzialności za opracowanie oraz realizację planów finansowo-rzeczowych;

7) przestrzeganie dyscypliny finansowej i prawa zamówień publicznych;
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8) występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań.

6. Strukturę Domu oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny Domu, 
opracowany przez Kierownika Domu, zatwierdzany przez Burmistrza.

7. Program działalności Domu oraz plany pracy Domu na każdy rok opracowuje Kierownik Domu. 
Program działalności Domu zatwierdzany jest przez Burmistrza.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOŁOMINIE

§ 11. 1. Dom jest jednostką sektora finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka 
budżetowa Gminy Wołomin zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych i w ustawie 
o rachunkowości.

2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Dom prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący planowane 
w danym roku budżetowym dochody i wydatki, sporządzony przez Kierownika Domu, w trybie przepisów 
o finansach publicznych. Podstawą sporządzenia planu jest wysokość środków finansowych przewidzianych na 
działalność Domu w danym roku budżetowym, określana w uchwale budżetowej Gminy Wołomin.

§ 12.  Źródłami dochodów budżetu realizowanego przez Dom są środki przekazane z:

1) budżetu Gminy Wołomin;

2) programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej;

3) innych źródeł, w tym z darowizn.

§ 13. 1.  Gmina Wołomin przekaże Domowi w nieodpłatne użyczenie mienie niezbędne do realizacji jego 
statutowej działalności. 

2. Mienie, o którym mowa w ust. 2, zostanie przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym.

Rozdział 5.
NADZÓR NAD ŚRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY W WOŁOMINIE

§ 14. Kontrolę i nadzór nad działalnością Domu oraz pracą Kierownika Domu sprawuje Burmistrz.

§ 15. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu oraz nadzór nad prawidłowością wydatkowania 
środków finansowych przekazanych z budżetu sprawuje Burmistrz.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

Marek Górski
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