
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Mielcu i nadania jednostce statutu

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6 pkt 5, art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51 i art. 
51a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z poźn. zm.), 
art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 546 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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. Nr 238, 
poz. 1586 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje

§ 1. 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie 
jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu, ul. Biernackiego 4a, będącą 
dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu przejmuje zadania dotychczas wykonywane przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący jako jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mielcu.

§ 3. 

Mienie służące realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy będące na wyposażeniu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, zostanie przekazane Środowiskowemu Domu Samopomocy w Mielcu 
przy ul. Biernackiego 4a.

§ 4. 

Nadaje się Statut Środowiskowemu Domu Samopomocy w Mielcu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 5. 

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu przy ul. Biernackiego 4a, będącego jednostką 
organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu z dniem 1 stycznia 2017 r. stają się 
pracownikami jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, na podstawie art.231 Kodeksu pracy.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 7. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
Rady Miejskiej w Mielcu.
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§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MIELCU

PRZY UL. BIERNACKIEGO 4A

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu działa na podstawie:

1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. 
zm.).

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 8 marca.1990r. o samorządzie gminnym (j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586 z późn. zm.).

§ 2. 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy 
Miejskiej Mielec, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności 
adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności 
zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

3. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest nieruchomość Gminy Miejskiej Mielec przy ulicy 
Biernackiego 4A.

4. Obszarem działania Środowiskowego Domu Samopomocy, zwanego dalej „Domem” jest Gmina Miejska 
Mielec.

5. Uczestnikami zajęć w Domu mogą być również mieszkańcy ościennych gmin, jeżeli Dom dysponuje 
wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego.

6. Dom jest ośrodkiem pobytu dziennego i działa w dni robocze – 8 godzin dziennie.

§ 3. 

1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Mielca.

2. Nadzór nad realizacją zadań Domu, w tym nad jakością usług, wydatkowaniem dotacji, a także nad 
zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

3. Tryb kierowania i przyjmowania do Domu odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

4. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
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Rozdział 2.
ZADANIA I CELE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY.

§ 4. 

1. Zadaniem Domu jest zapewnienie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez 
realizację usług dostosowanych do potrzeb tych osób.

2. Dom świadczy osobom z zaburzeniami psychicznymi usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych 
treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub 
podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym 
poprzez:

1) poradnictwo psychologiczne;

2) treningi umiejętności społecznych;

3) treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, treningi 
nauki higieny, treningi porządkowe, treningi kulinarne, treningi umiejętności praktycznych i 
gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

4) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych 
relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach 
komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

5) treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami 
radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów 
wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek służby zdrowia;

7) zapewnienie niezbędnej opieki;

8) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

9) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

10) inne formy przygotowujące do ewentualnego podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej.

§ 5. 

Cele działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:

1) udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.

2) podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu 
rodzinnym, społecznym, zawodowym;.

3) przeciwdziałanie izolacji społecznej, zapobieganie marginalizacji życia i stygmatyzacji osób z 
zaburzeniami psychicznymi;

4) kształtowanie właściwych postaw społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, tolerancji i 
życzliwości;

5) usamodzielnienie osób z zaburzeniami psychicznymi w funkcjonowaniu na co dzień w środowisku 
rodzinnym i lokalnym.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

§ 6. 

1. Domem  kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Domu, który odpowiada za całokształt jego 
działalności.

2. Kierownik Domu jest zatrudniony przez Prezydenta Miasta Mielca.
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3. Kierownik Domu zatrudnia osoby niezbędne do realizacji zadań programowych Domu, które posiadają 
odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

4. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i uprawnień pracowników, oraz organizację i zasady 
funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Domu w uzgodnieniu 
z Wojewodą Podkarpackim, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Mielca.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA.

§ 7. 

1. Dom jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową i księgową na zasadach określonych w 
ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy,

3. Dom posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Środki na funkcjonowanie Domu pochodzą z dotacji celowej budżetu Państwa na realizację zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

5. Dom może być dofinansowany z:

1) budżetu gminy, oraz innych gmin z których skierowani zostaną uczestnicy na zasadzie porozumienia,

2) innych źródeł np. projekty, programy współfinansowane ze środków zewnętrznych itp.

6. Dom gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i 
pozyskane dochody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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