
Statut
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie, zwany dalej ,,ŚDS” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,

1696),
2) 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,z

2018r. poz.2245),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018r.

poz.2245, z 2019r. poz.1622, 1690),
4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz.

1878, z 2019r. poz.730,1690)
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 2014 r. poz.
1752, z 2018 r. poz. 2411, z 2019 r. poz. 967), 

8) niniejszego Statutu

§ 2. ŚDS jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Morawica powołaną w celu 
realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową.

§ 3. Siedzibą ŚDS jest Brudzów.

§ 4. ŚDS ściśle współpracuje z Miejsko - Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morawicy,  
który jest właściwym organem do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie kierowania 
osób do ŚDS.

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 5. 1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla pełnoletnich, mieszkańców Miasta i  Gminy Morawica, z 
przewlekłymi chorobami psychicznymi, typu A oraz niepełnosprawnych intelektualnie, typu B.

2. ŚDS może również przyjmować mieszkańców gmin ościennych na mocy zawartych porozumień.

§ 6. Cel działania ŚDS to:

1) pomoc osobom chorym psychicznie w adaptowaniu się do zmian wynikających z przewlekłej 
choroby, 

2) prowadzenie działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do nabycia umiejętności 
życiowych i społecznych zwiększających zakres samodzielnego funkcjonowania, 



3) pobudzanie i rozwój aktywności osób chorych psychicznie, ich integrację ze środowiskiem i 
zapobieganie społecznej izolacji tych osób, 

4) wsparcie w zakresie zapewnienia podopiecznym dostępu do niezbędnych świadczeń 
zdrowotnych,

 5) współdziałanie z rodzinami, opiekunami, placówkami służby zdrowia, organami administracji 
rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, charytatywnymi, kościołem i związkami
wyznaniowymi działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 7. 1. Przedmiotem działania ŚDS jest świadczenie usług podopiecznym obejmujących:

1) obniżenie napięcia emocjonalnego i poziomu lęku,

2) kształtowanie prawidłowych kontaktów interpersonalnych, 

3) wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 4) kształtowanie zachowań prozdrowotnych, 

5) podnoszenie jakości życia, 

6) aktywizację społeczną i zawodową. 

2. Zakres i poziom świadczonych przez ŚDS usług uwzględnia w szczególności wolność, 
intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników oraz stopień ich fizycznej i psychicznej
sprawności.
3. Wszelkie informacje o uczestniku i jego rodzinie są szczególnie chronione.

Rozdział 3.
Zasady organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 9. Kierownika ŚDS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, który jednocześnie 
jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika ŚDS i dokonuje wobec niego czynności w sprawach z 
zakresu prawa pracy.

§ 10.1 Kierownik reprezentuje ŚDS na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.
2. Kierownik ŚDS wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów z zakresu prawa 
pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
3. Kierownik ŚDS jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników.



4. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników ŚDS może dokonywać osoba 
upoważniona przez Kierownika w zakresie przez niego ustalonym.
5. Kierownik odpowiada za opracowanie oraz realizację planów finansowo-rzeczowych, rocznych 
programów i planów działalności Domu.
§ 11. Kierownik działa w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Morawica.
§ 12. Szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej i funkcjonowania ŚDS określa opracowany 
przez Kierownika Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Morawica.
§ 13. Kierownik ŚDS przygotowuje program działalności ŚDS i plany pracy ŚDS na każdy rok i 
przedstawia do akceptacji właściwym organom.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 14. 1. ŚDS jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 
ustawą o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy, opracowany na każdy rok, 
zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica. Kontrolę nad prawidłową gospodarką 
finansową ŚDS sprawuje Burmistrz.

Rozdział 5.
Kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 15. 1. Kierownik ŚDS przesyła coroczne sprawozdanie, właściwemu do spraw pomocy społecznej
wydziałowi urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym.
2. Kierownik SDS składa Radzie Miejskiej w  Morawicy coroczne sprawozdanie z działalności 
ŚDS za poprzedni rok budżetowy w I kwartale każdego roku.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustaw.
2. Statut Domu nadaje Rada Miejska w Morawicy.
3. Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwaleni


