
UCHWAŁA NR XVII/120/2020 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 28 maja 2020r.  

 

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. U. 

z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815), art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685), art. 18 ust.1 pkt 5, art. 51 ust.2, art. 51a, 

art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1507, z 2018 

r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473), 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 2020 r. poz. 249) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 1. Tworzy się Środowiskowy Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej. 

 

§ 2. Przyjmuje się Statut Środowiskowego Domowi Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim, 

stanowiący załącznik do niniejszej 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 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanym 

później „podmiotem prowadzącym”. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2019 r.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

/-/Zdzisław Szmytkowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XVII/120/2020 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 28 maja 2020 r.  

 

STATUT 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim, zwany dalej „Domem", działa na 

podstawie: 

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

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 685); 

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

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

domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249). 

§ 2. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu nowodworskiego. 

§ 3. 1. Dom świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób upośledzonych umysłowo i zaburzeniami 

psychicznymi, a w szczególności w zakresie rehabilitacji społecznej, usprawnienia i organizacji czasu wolnego. 

2. Dom przeznaczony jest dla 40 osób dorosłych. 

§ 4. 1. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną w formie dziennego pobytu. 

2. Szczegółową organizację i zasady działania Domu określa regulamin organizacyjny. 

3. Regulamin organizacyjny ustala kierownik Domu w uzgodnieniu z wojewodą i przedstawia do 

zatwierdzenia przez organ zlecający. 

§ 5. 1. Podmiot, któremu powierzono realizację zadania zatrudnia  kierownika Domu oraz pracowników merytorycznych 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt działalności Domu. 

§ 6. Dom mieści się w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chemików 6. 

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

 


