
UcHwAŁANR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

zdnia
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. |J. z
2019 r. poz. 5lI, poz. 1571 i poz. 1815), art. 8 ust. l, art.9 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 22020 r. poz.685), art. 18 ust.1 pkt 5, art. 5I ust.2, art. 5la,
art.5lcust. 1ustawy zdnia12marca2004r. opomocyspołecznej (tj.Dz.IJ.z2019poz.1507,z20t8
r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i po2.2473), oraz $ 4 ust. 1 pkt 1

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia9 grudnia}0lO r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz.U. z2020 r. poz.249) uchwala się co następuje:

$ l; 1. Tworzy się Środowiskowy Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Srodowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką otganizacyjną
pomocy społecznej.

$ 2. Przyjmuje się Statut Środowiskowego Domowi Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim,
stanowiący załącznik do niniej szej uchwały.

$ 3. Zadanie w postaci prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Dworze
Mazowieckim jest powierzone w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia}}l3 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. IJ.22019 r.po2.688, poz. I57O orazz\O\O r.poz.284),mvanym
później,podmiotem prowadzącym''.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza sięZarządowi Powiatu.

$5. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia zmocąobowiązującą od l grudnia 2}l9t.
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Załącznik do uchwaĘ Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego

zdnia

STATUT

SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

$ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim' Nany dalej ,,Domem", działa na
podstawie:

1) ustawyzdnialŻmarca2004rokuopomocyspołecznej(tj.Dz'IJ.z20l9r.poz.l5O7zpóźn.zm,);

2) ustawy zdnia19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowiapsychicznego (tj.Dz.tJ.z2O2O r. poz. 685);

3) ustawy zdnia27 sierpnia2O}9 r. o finansach public7nych (tj.Dz.IJ. z20l9 t.poz.869 zpoźn. zm.);

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 20lO r. w sprawie środowiskowych
domów sźrmopomocy (Dz' |J . z 2020 r . poz. 249) .

$ 2. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób zzablrzeniami psychiczrymi z terenu powiatu nowodworskiego.

$ 3. 1. Dom świadczy usługi dostosowane do szszsgólnych potzeb osób upośledzonych umysłowo
i zaburzpruarrli psychiczrrymi, a w szczególności w zakresie rehabilitacji społecmej, usprawnienia i organizacji
czasu wolnego.

2. Dom przeznaczony jest dla 40 osób dorosłych.

s 4. l ' Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną w formie dziennego pobyh].

2. Szczegółową organizację i zasady działaniaDomu określa regulamin organizacyjny.
3. Regulamin organizacyjny ustala kierownik Domu w uzgodnieniu z wojewodą i przedstawia do
zatwier dzenia pr zez or gan zlecający .

s 5. l. Podmiot, klóremu powierzono realizasję zadania zatrudnia kierownika Domu oraz pracowników
merytorycmych posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami
psychicznymi.

2. Kierownik j est odpowiedzialny za całoksztak działalności Domu.

$ 6. Dom mieści się w Nowym Dworze Mazowiecki m przy ul. Chemików 6.

$ 7, Zmiany statutu wprowadza się w trybie właściwym do jego nadania.



UZASADNIENIE

Na mocy upowaznienia ustawowego wynikające z art. 5Ia ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy określa minister właściwy do
spraw zabezpieczenia społeaznego, w drodze rozporządzenia - uwzględniając potrzeby i
możliwości psychofizyczne osób kierowanych do środowiskowych domów samopomocy' a
także koniecznośÓ zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych domów. W wykonaniu
delegacji ustawowej Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z dnia 9
grudnia 2010 r. w sprawie środowiskolvych domów samopomocy. Rozporządzenie wskazuje
na dwie możliwe formy realizacji zadania w postaci prowadzenia środowiskowego domu
samopomocy' a mianowicie prowadzenie domu lub zlecenie prowadzenia domu. Świadczą o
tym w sposób jednoznaczny dwa przepisy, a mianowicie pojęcia zdefiniowane w
rozporządzeniu, jak również tryb postępowania w prrypadku braku w miejscu zamieszkania
właściwej placówki. Itak,zgodnie z $ 2pkt2rozporządzenie ilekroć mowa w nim o jednostce
prowadzącej środowiskoor,y dom samopomocy naleĘ przezto rozumieć jednostkę samorządu
terytorialnego prowadzącądom. Natomiast $ 2 pkt 3 definiuje jednostkę zlecającąrozumianą
jako organ jednostki samorządu terytorialnego z|ecającv prowadzenie domu zgodnie z art. 25
ustawy o pomocy społecznej. Te same pojęcia występują w $ 7 ust. 4 powołanego
rozporządzenia' stanowiącym' że jeŻeli gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania
osoby nie prowadzi ani nie zlecaprowadzenia domu, wówczas osoba moŻe byÓ skierowana do
domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat, któremu odpowiedni organ jednostki
samorządu terytorialnego właściwy ze wzg|ędu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o skierowanie do domu powierzył, w drodze porozumienia, realizację zadania publicznego.
Stąd można przyjąi, Że realizując zadanie zlecone z zahesu administracji rządowej w zakresie
środowiskovvych domów samopomocyjednostka samorządu terytorialnego może sama
ptowadzić taki podmiot w formie - najogólniej mówiąc - gminnej jednostki organizacyjnej,
albo zlecić, prowadzenie takiej jednostki innym uprawnionym podmiotom. Pośrednio z tych
zapisów można wywnioskowac, iŻ to właśnie jednostka samorządu powiatowego powinna
nadaÓ statut ŚDS' pomimo braku j ednoznacznychvłyĘcznych w tym zakresie.
W ptrypadku zlecenia prowadzenia środowiskowego domu samopomocy, zastosowanie
znajduje art. 25 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący w ust. I, Że organy administracji
samorządowej mogą z|ecai rea|izację zadaniazzak'resu pomocy społecznej, udzielając dotacji
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego
pozarządowym' o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalto
wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3

działalnośó w zakresie pomocy społecznej.
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