
OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej utworzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Rzecznej i nadania mu statutu.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały nr X/86/12 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie 
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej i nadania mu statutu z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych: 

§ 1. 

1) Uchwałą nr II/8/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej i nadania mu statutu; 

2)  Uchwałą nr I/10/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej i nadania mu statutu.

§ 2. 

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Edward Skalij
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Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR X/86/12
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej i nadania mu statutu

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn.zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz art. 1 ust.1, art. 9 ust.1 i 2
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz.1375 z
późn.zm.), art. 18 ust.1 pkt.5, art. 51a ust. 1 i 2, art. 51c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej  (t.j. Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.
1586), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się z dniem 15 stycznia 2013 roku, w uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim, ośrodek
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej”,
będący jednostką opieki społecznej gminy Pasłęk działającą w formie jednostki budżetowej. 
§  2.  Nadaje  się  Środowiskowemu  Domowi  Samopomocy w  Rzecznej  statut  w  brzmieniu  określonym  w
załączniku do uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim w Pasłęku  oraz
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Pasłęku 

Id: KBNSW-SIMTX-BLKNQ-DLTFX-GCPXO. Podpisany Strona 2



Załącznik do Uchwały Nr X/86/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 listopada 2012 r.

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RZECZNEJ

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Rzecznej  działa  na  podstawie  obowiązującego  prawa,  a  w

szczególności w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. DZ.U.2017r.  poz.1769 ,z póź.zm.),
2)  ustawy z  dnia  19  sierpnia  1994 roku o  ochronie  zdrowia  psychicznego (t.j.  Dz.U.  2017,  poz.  882,   z
póź.zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2017, poz 2077, z póź. zm.),
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2017 r. , poz. 1875, z póź. zm.),
5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586,z póź. zm. ),
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z póź. zm.),
7) niniejszego Statutu
8) ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (t.j. Dz.U.z 2018, poz. 395, z póź. zm.)
9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r., w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j.
Dz.U.z 2016., poz. 1015, z póź. zm.).

§ 2.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej, zwany dalej także „Domem” lub „Ośrodkiem Wsparcia”,
jest  wyodrębnioną  jednostką  organizacyjną  gminy  Pasłęk,  działającą  w  formie  jednostki  budżetowej,
zorganizowaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy
społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego zleconych gminie Pasłęk.
2. Siedziba Domu mieści się w budynku nr 19 w miejscowości Rzeczna.
3. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu A, B, C w rozumieniu treści § 3 ust. 1 rozporządzenia
Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  9  grudnia  2010  roku  w  sprawie  środowiskowych  domów
samopomocy.
4. Ośrodek Wsparcia przeznaczony jest dla następujących kategorii osób z zaburzeniami psychicznymi:
a) przewlekle psychicznie chorych,
b) upośledzonych umysłowo,
c)  wykazujących  inne  przewlekłe  zaburzenia  czynności  psychicznych,  z  wyłączeniem  osób  czynnie
uzależnionych od środków psychoaktywnych.

§ 3.
1. Dom obejmuje swoim działaniem teren miasta i gminy Pasłęk.
2. Wsparciem Domu mogą być objęci mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli dysponuje on wolnymi miejscami
oraz  zostało  zawarte  w  tej  sprawie  porozumienie  między  odpowiednimi  organami  jednostek  samorządu
terytorialnego.
3. Zasady kwalifikowania, kierowania i przyjmowania podopiecznych do Ośrodka Wsparcia regulują odrębne
przepisy, a w szczególności rozporządzenie, o którym mowa w § 1 pkt 5 Statutu.

Rozdział 2
Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 4.
1. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej ukierunkowana jest na zapewnienie osobom
z zaburzeniami psychicznymi wsparcia pozwalającego nabycie umiejętności umożliwiających im zaspokajanie
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podstawowych  potrzeb  życiowych,  usamodzielnienie  i  integrację  społeczną  rozumianą  jako  przywrócenie
możliwości pełnienia funkcji powszechnie dostępnych w danej społeczności.
2. Celem działalności Domu jest w szczególności:
1)  organizowanie  wsparcia  społecznego  oraz  przeciwdziałanie  izolacji  społecznej  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi,
2)  kształtowanie  właściwych  postaw  społecznych  i  nauka  czynności  niezbędnych  w  codziennym  życiu,
pozwalających na integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną.
3. Dom prowadzi działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

§ 5.
1. Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy w szczególności:
1)  świadczenie  usług  opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  mających  na  celu
podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego
życia,
2)  zapewnienie  obecności  podopiecznych  w  Ośrodku  Wsparcia  oraz  ich  uczestnictwa  w  zajęciach
organizowanych na terenie Domu lub poza nim,
3)  organizowanie  zajęć  dostosowanych do stanu zdrowia,  sprawności  psychofizycznej,  rodzaju schorzenia,
niepełnosprawności, indywidualnych potrzeb, zainteresowań i oczekiwań uczestników,
4) udzielanie podopiecznym wsparcia psychologicznego,
5) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
6) stymulowanie rozwoju uczestników poprzez opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów wspierająco
– aktywizujących,
7) zapewnienie podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Ośrodku Wsparcia,
8) prowadzenie w grupach lub indywidualnie terapii zajęciowej oraz zajęć rehabilitacji ruchowej, zgodnie z
zaleceniami lekarskimi w celu poprawy lub podtrzymania kondycji i sprawności fizycznej,
9) podejmowanie wobec podopiecznych działań dotyczących profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego i
somatycznego,
10) realizacja przedsięwzięć integrujących podopiecznych Ośrodka Wsparcia ze społecznością lokalną,
11) udzielanie podopiecznym pomocy w rozwiązywaniu ich problemów osobistych,
rodzinnych  i  socjalnych  oraz  reprezentowanie  ich  interesów  wobec  instytucji  publicznych,  społeczności
lokalnej oraz innych podmiotów,
12) stała współpraca z opiekunami, rodzinami i bliskimi osób objętych wsparciem ośrodka,
13)  kształtowanie  w  podopiecznych  właściwych  postaw  społecznych,  w  tym  tolerancji,  życzliwości,
poszanowania godności, udzielania wzajemnej pomocy, przeciwdziałania dyskryminacji,
14)  poszanowanie  przez  personel  ośrodka  godności  osobistej  podopiecznych,  zapewnienie  im  poczucia
bezpieczeństwa i intymności oraz zachowanie w tajemnicy informacji o uczestnikach,
15) zapewnienie podopiecznym jednego posiłku dziennie w dniu pobytu w ośrodku, przygotowanego w ramach
zajęć kulturalnych i gospodarstwa domowego,
16) tworzenie i wspieranie działalności grup samopomocowych,
17) pomoc podopiecznym w poszukiwaniu zatrudnienia,
18)  współpraca  na  rzecz  podopiecznych  z  podmiotami  działającymi  na  rzecz  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi,
19) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na rozwój Ośrodka Wsparcia i zapewnienie właściwego
poziomu usług oraz standardu pobytu w ośrodku,
20) pozyskanie sponsorów i darczyńców na rzecz Domu.
2. Ośrodek Wsparcia, zależnie od posiadanych możliwości finansowych i technicznych
może udzielić pomocy w dowożeniu uczestników do ośrodka i odwożeniu do miejsca
zamieszkania po zajęciach.

Rozdział 3
Organizacja działalności i zarządzanie Środowiskowym Domem Samopomocy

§ 6.
Bieżącą działalność Domu regulują:
1) Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej,
2) Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej,
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3) Roczny Program Działalności oraz Roczny Plan Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej,
4) zarządzenia i instrukcje obowiązujące w Ośrodku Wsparcia.

§ 7.
1. Ośrodkiem Wsparcia kieruje Kierownik.
2. Zasady zatrudniania Kierownika i pozostałych pracowników Domu określają odrębne przepisy.
3. Kierownik Domu jest bezpośrednim przełożonym pozostałych pracowników zatrudnionych
w Ośrodku Wsparcia i wykonuje wobec nich wszystkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
4. Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłową realizację statutowych zadań i organizację pracy  Domu.

§ 8.
Strukturę organizacyjną, sposób realizacji zadań, godziny pracy, prawa i obowiązki uczestników oraz 
pracowników Domu określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rzecznej.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa, mienie Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 9.
1.Dom  prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej dla jednostki budżetowej gminy, zgodnie z
zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności  ustawy o finansach publicznych i  ustawy o
rachunkowości.
2. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie zlecone
gminie Pasłęk z zakresu administracji rządowej.
3.  Podstawą gospodarki  finansowej  Domu  jest  roczny plan  finansowy ustalany w ramach  budżetu  gminy
Pasłęk.
4. Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej stanowią:
- dotacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- dofinansowanie ze środków własnych budżetu gminy Pasłęk..
5.Dom prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na ich podstawie sporządza
sprawozdania budżetowe i finansowe.
6. skreślony
7. Mienie Ośrodka Wsparcia stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk, a mieniem tym zarządza Kierownik
Domu.

Rozdział 5
Nadzór nad działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 10.
1. Dom jest gminą jednostką pomocy społecznej, nad którą bieżący merytoryczny nadzór sprawuje Burmistrz
Pasłęka przy pomocy Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku.
2.  Działalność  Ośrodka  Wsparcia  kontroluje  Rada  Miejska  w Pasłęku przy pomocy swoich  komisji,  a  w
szczególności komisji rewizyjnej.
3.  Nadzór  i  kontrolę  nad  działalnością  Domu  sprawuje  Wojewoda  Warmińsko  –  Mazurski  w  zakresie
określonym w odrębnych przepisach.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 11.
Wszelkie  zmiany  niniejszego  Statutu  następują  w  drodze  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  w  trybie
właściwym dla jego uchwalenia.
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