
U C H W A Ł A    NR  VI/34/2011 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia  24 marca 2011r. 
 
 w sprawie uchwalenia  statutu Środowiskowego Domu Samopomocy                   
                                                   w Bliznem  
 
 
 Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r.                
o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)               
w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca  2004r.  o pomocy  
społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn.zm.),  art.9 ust.2 i 4 ustawy 
z dnia  19 sierpnia 1994r.  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 poz. 
535 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIV/84/96 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 
z dnia 11 lipca 1996r. w sprawie przyjęcia zadania zleconego z zakresu 
administracji rządowej 
    
  Rada Gminy  w Jasienicy Rosielnej uchwala : 
 

§ 1 
 
Nadać  statut Środowiskowemu  Domowi  Samopomocy  w Bliznem                     
w brzmieniu załącznika do niniejszej  uchwały. 
 

§ 2 
 

Uchylić statut  Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem nadany 
Uchwałą Nr XVI/113/2004  Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia               
17 czerwca 2004r. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie  z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do Uchwały  Nr VI/34/2011 

Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z  dnia  24 marca 2011r. 

 

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem działa na podstawie: 

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) 

- ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994. Nr 111, poz.535 z 

późn. zm.) 

- uchwały Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej Nr XIV/84/1996 z dnia 11 lipca 1996r. w sprawie przyjęcia 

zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, 

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. (Dz.U.Nr 238, poz. 1586) 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy . 

- niniejszego  statutu. 

§ 2.1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem jest  wyodrębnioną jednostką organizacyjną 

Gminy Jasienica Rosielna. 

2.Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest budynek położony w Bliznem Nr 123a. 

§ 3.1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem jest  ośrodkiem wsparcia typu A, B i C dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia 

czynności psychicznych. 

2.Dom jest placówką o charakterze ponadlokalnym, swoim zasięgiem obejmuje gminę Jasienica 

Rosielna oraz inne gminy po zawarciu porozumienia o powierzeniu realizacji zadania publicznego. 

Rozdział 2 

Cel i przedmiot działania Środowiskowego Domu Samopomocy. 

§ 4.1 Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem jest ośrodkiem wsparcia dla osób obojga płci z 

zaburzeniami psychicznymi. 

2.W Środowiskowym Domu Samopomocy  przebywają osoby od poniedziałku do piątku. Godziny 

pracy Środowiskowego Domu Samopomocy określa regulamin organizacyjny. 



§ 5. Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy: 

1)reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, oraz kształtowanie 

akceptującej postawy otoczenia wobec nich, 

2) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich uczestnictwo w życiu 

politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku, 

3)prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zapewnienie wsparcia psychologicznego, 

terapeutycznego, 

4)rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego, celem 

zapobiegania nawrotom społecznej dekompensacji. 

§6.1.W zakresie realizacji powyższych zadań Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem świadczy 

usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów i zajęć z 

zakresu kształtowania umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu 

umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym w szczególności 

poprzez: 

- treningi funkcjonowania w codziennym życiu m.in. dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, 

trening kulinarny,  umiejętności praktycznych, trening budżetowy, 

- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

- treningi umiejętnego spędzania czasu wolnego, 

- terapię ruchową, 

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, 

- zapewnienie odpowiedniej opieki i poradnictwa psychologicznego i inne. 

2.W celu realizacji powyższych zadań ŚDS współpracuje z rodzinami (opiekunami), placówkami służby 

zdrowia, odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami 

społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi. 

 

Rozdział 3 

Zarządzanie i organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy 

§7.1.Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik , wobec którego czynności z zakresu 

prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Jasienica Rosielna. Wobec pracowników ŚDS czynności z zakresu 

prawa pracy wykonuje Kierownik ŚDS. 

2.Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Środowiskowego Domu 

Samopomocy.  



3.Wewnętrzną organizację oraz zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny, 

opracowany przez kierownika ŚDS  i wprowadzony w życie w formie zarządzenia. 

4.Z treścią Statutu i Regulaminu Organizacyjnego winni być zapoznani wszyscy uczestnicy i 

pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

§8.Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem jest jednostką budżetową Gminy Jasienica Rosielna 

finansowaną za jej pośrednictwem ze środków otrzymywanych na realizację zadań zleconych przez 

Wojewodę Podkarpackiego. 

§9.Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy  jest roczny plan 

rzeczowo-finansowy wchodzący w skład budżetu Gminy. 

§10.Dochodami Środowiskowego Domu Samopomocy są dochody uzyskane z: 

- dotacji od Wojewody Podkarpackiego, 

- dofinansowania ze środków własnych  z budżetu gmin, 

- innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Rozdział 5 

Nadzór i kontrola 

 

§ 12. 1. Nadzór bezpośredni nad Środowiskowym Domem Samopomocy w Bliznem sprawuje Rada 

Gminy i  Wójt Gminy Jasienica Rosielna. 

2.Wojewoda Podkarpacki poprzez Wydział Polityki Społecznej  sprawuje nadzór merytoryczny i 

kontrolny. 

 

 

 

 

 

 
 
 


