
 

 

UCHWAŁA NR XIV/113/2019 

RADY POWIATU OSTROWSKIEGO 

z dnia 22 listopada 2019 r. 

w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim. 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.), Rada Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Powiatu Ostrowskiego 

(-) Piotr Walkowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 listopada 2019 r.

Poz. 9949



Załącznik 

 do uchwały Nr XIV/113/2019 

Rady Powiatu Ostrowskiego 

z dnia 22 listopada 2019 r. 

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim jest wyodrębnioną jednostką 

organizacyjną  Powiatu Ostrowskiego, powołaną  w celu  realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez 

administrację rządową. 

§ 2. Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w Ostrowie Wielkopolskim,  zwany  dalej  „Domem”, działa  na  

podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1878 z późn. 

zm.), 

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), 

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

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), 

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), 

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  w sprawie  środowiskowych 

domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.), 

8) niniejszego Statutu. 

§ 3. 1. Siedzibą Domu jest Ostrów Wielkopolski, Al. Słowackiego 1c. 

2. Dom prowadzi działalność w budynkach: 

a) przy Al. Słowackiego 1c w Ostrowie Wielkopolskim, 

b) przy ul. Komuny Paryskiej 14 w Ostrowie Wielkopolskim. 

3. Obszarem działania Domu jest Powiat Ostrowski. 

§ 4. Środowiskowy   Dom   Samopomocy  współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Ostrowie Wielkopolskim, które jest właściwym organem do wydawania decyzji administracyjnych 

w sprawie kierowania osób do Domu. 

Rozdział 2. 

Cel i zadania 

§ 5. 1. Dom  jest ośrodkiem  wsparcia  dla mieszkańców  Powiatu Ostrowskiego, z przewlekłymi 

chorobami psychicznymi, typu A oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, typu B. 

2. Głównymi celami działania Domu są: 

1) realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia psychicznego poprzez  świadczenie 

usług z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Ostrowskiego i ich rodzin, 

2) prowadzenie działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych jak 

najpełniejszej samodzielności życiowej, 

3) usprawnianie kondycji psychofizycznej i zaradności życiowej podopiecznych, 

4) podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników oraz ze środowiskiem lokalnym, jak 

i wspieranie rodzin i opiekunów prawnych uczestników Domu, 

5) aktywizowanie podopiecznych, rozwijanie ich zainteresowań, 
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6) wspieranie w zakresie zapewniania podopiecznym dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

7) zapewnienie integracji i rehabilitacji społecznej, 

8) kształtowanie w środowisku właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zrozumienia, tolerancji i życzliwości, a także przeciwdziałanie dyskryminacji, 

9) współdziałanie z placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz 

organizacjami społecznymi, charytatywnymi, kościołami i związkami wyznaniowymi. 

3. Zakres i poziom świadczonych przez Dom usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, 

godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 

Rozdział 3. 

Zasady organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy 

§ 6. 1. Stosunek pracy z Dyrektorem Domu nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Powiatu Ostrowskiego. 

2. Starosta Ostrowski jest zwierzchnikiem służbowym  Dyrektora Domu i dokonuje wobec niego czynności 

w sprawach z zakresu prawa pracy. 

3. Pracodawcą dla Dyrektora Domu jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim. 

4. Dyrektor działa w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę Ostrowskiego. 

5. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań określa opracowany przez Dyrektora Regulamin 

Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim, zatwierdzony przez Zarząd 

Powiatu Ostrowskiego. 

§ 7. 1. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz i odpowiada za jego działalność. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest pracodawcą w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy 

w stosunku do osób w nim zatrudnionych. 

3. Dyrektor Domu jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników. 

4. Dyrektor odpowiada za opracowanie oraz realizację planów finansowo-rzeczowych, rocznych 

programów i planów działalności Domu. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa Środowiskowego Domu Samopomocy 

§ 8. 1. Dom jako jednostka  budżetowa prowadzi  gospodarkę finansową  na zasadach  określonych 

ustawami o finansach publicznych i rachunkowości. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy jednostki   zatwierdzany przez 

Zarząd Powiatu Ostrowskiego. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową Domu odpowiada jego Dyrektor. 

4. Obsługę  finansowo – księgową Domu, zbiorczą i do celów sprawozdawczych realizuje główny 

księgowy Domu. 

5. Działalność Domu finansowana jest z budżetu państwa, jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej. 

Rozdział 5. 

Nadzór i kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy 

§ 9. 1. Nadzór bezpośredni nad Domem sprawuje Starosta Ostrowski. 

2. Nadzór merytoryczny i kontrolny nad Domem sprawuje Wojewoda Wielkopolski. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustaw. 

2. Statut Domu nadaje Rada Powiatu Ostrowskiego. 

3. Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania. 
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