
Załącznik do  

Uchwały Nr LI/402/2014 

Rady Miejskiej w Myśliborzu  

z dnia 31 marca 2014r. 

 

 

STATUT  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI  

W MYŚLIBORZU 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu 

działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz.182 ze zm.) 

oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy, 

2) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. 

Nr 231, poz.1357 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy, 

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z 

późn. zm.), 

4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. 

Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), 

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z 

późn. zm.), 

6) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330, z późn. 

zm.), 

7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 

907 z późn. zm.), 

8) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 9 grudnia 2010r. w 

sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586), 

9) Uchwały Nr XXVI/232/2004 rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2004r. 

w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu , 

10) Niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w 

Myśliborzu, zwany dalej ŚDS, jest jednostką organizacyjną Gminy Myślibórz nie 

posiadającą osobowości prawnej.  

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w 

Myśliborzu może używać nazwy skróconej: Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Myśliborzu. 

3. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Myśliborzu przy ulicy 

Kamiennej 20. 

 



 

§ 3. 

1. ŚDS w Myśliborzu jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu AB, tj. przeznaczonym dla   

osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, zwanych dalej 

„uczestnikami”. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu jest placówką o charakterze lokalnym i  

obejmuje swym działaniem terytorium Gminy Myślibórz. 

3. Do ŚDS mogą być przyjęci mieszkańcy gmin ościennych. Podstawą do przyjęcia w/w 

osób jest podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy odpowiednimi organami 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym organu właściwego dla miejsca zamieszkania 

osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS. 

4. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu. 

5. Pobyt w ŚDS jest odpłatny zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy 

społecznej.  

6. Nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy w Myśliborzu sprawuje Wojewoda 

Zachodniopomorski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz . 

 

 

Rozdział II 

Cel i przedmiot działania 

 

§ 4. 

1. Misją Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu jest podnoszenie jakości 

życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi mającym 

trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym. 

2. Celem działalności ŚDS jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w 

zwiększeniu autonomii, samodzielności, zaradności życiowej a także ich integracji 

społecznej. Cel realizowany jest poprzez: 

1) organizowanie całokształtu spraw zmierzających do nauki, podtrzymywania i 

rozwijania umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania 

w życiu społecznym; 

2) pomoc w odkrywaniu własnych możliwości oraz przezwyciężaniu barier 

utrudniających aktywność, w tym aktywność zawodową; 

3) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne; 

4) ułatwienie dostępu do kultury, sportu, turystyki i rekreacji; 

5) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, świadczeń pomocy 

społecznej oraz w załatwianiu spraw urzędowych; 

6) podejmowanie działań na rzecz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi;  

7) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu 

społecznemu;  

8) podejmowanie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego. 

3. W zakresie realizacji powyższych zadań ŚDS współpracuje z rodzinami (osobami 

bliskimi), instytucjami pomocy społecznej, służby zdrowia, oświatowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi podmiotami działającymi na rzecz 

integracji społecznej uczestników.  



4. Funkcjonowanie ŚDS określa regulamin organizacyjny, program działalności domu oraz 

plan pracy na każdy rok opracowany przez Kierownika ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą 

Zachodniopomorskim i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz.  

 

 

Rozdział III 

Zarządzanie i organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy 

 

§ 5. 

1. Środowiskowym Domem Samopomocy w Myśliborzu kieruje Kierownik, który jest 

odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie ŚDS.  

2. Kierownik jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz.  

3. Wobec pozostałych osób zatrudnionych w ŚDS pracodawcą jest Kierownik ŚDS. 

4. Kierownik ŚDS zatrudnia osoby niezbędne do realizacji zadań programowych ŚDS.  

 

 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa 

 

§ 6. 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową Gminy Myślibórz. 

2. Działalność ŚDS finansowana jest ze środków na realizację zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 

3. Działalność ŚDS może być współfinansowana z budżetu Gminy Myślibórz. 

4. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy. 

5. Roczny plan finansowy jednostki Kierownik ŚDS przedkłada Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Myślibórz do ujęcia i zatwierdzenia w budżecie Gminy Myślibórz. 

6. Dochodami Środowiskowego Domu Samopomocy są: 

1) zapisy, spadki i darowizny w postaci pieniężnej, 

2) inne dochody 

7. ŚDS prowadzi obsługę finansowo-księgową jednostki. 

 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 7 

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawne.   


