UCHWAŁA NR V.45.2019
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 27 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Czarnem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII.58.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 października 2011 r. w sprawie
nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie
z siedzibą w Czarnem (Dz.U. Woj. Kuj. Pom. z 2011 r. Nr 268, poz. 2663 oraz z 2014 r. poz. 2617) wprowadza
się następujące zmiany:
1) załącznik określający brzmienie statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693,
poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326
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Załącznik do uchwały Nr V.45.2019
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 27 marca 2019 r.
STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI W CZARNEM
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, zwanym dalej
„Środowiskowym Domem Samopomocy”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. r. Prawo zamówień publicznych;
6) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
7) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
8) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy;
9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
10) niniejszego statutu.
§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Baruchowo, która realizuje
zadania zlecone gminie przez administrację rządową, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego w ramach
pomocy społecznej oraz zadania własne gminy w zakresie opieki.
§ 3. Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób dorosłych i osób małoletnich powyżej
16 roku życia przewlekle psychicznie chorych (typ Domu A), z niepełnosprawnością intelektualną (typ Domu
B) oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ Domu C).
§ 4. 1. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest miejscowość Czarne, gmina

Baruchowo.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką o charakterze lokalnym. Do Środowiskowego Domu
Samopomocy mogą być przyjęte osoby spoza terenu gminy Baruchowo. Podstawą do przyjęcia w/w osób jest
podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Baruchowo, a przedstawicielami jednostek
samorządu terytorialnego (gmin ościennych).
3. Po podpisaniu porozumienia, o którym mowa w ust. 2 osoby nie będące mieszkańcami gminy
Baruchowo, kierowane będą do Środowiskowego Domu Samopomocy przez właściwych ze względu na
miejsce zamieszkania kierowników ośrodków pomocy społecznej, po uzgodnieniu z kierownikiem
Środowiskowego Domu Samopomocy w drodze decyzji administracyjnych.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania
§ 5. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego dla osób obojga płci, które
w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności
życiowej, a także ich integracji społecznej.
2. W Środowiskowym Domu Samopomocy przebywają osoby od poniedziałku do piątku. Godziny pracy
Środowiskowego Domu Samopomocy określa regulamin wewnętrzny.
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3. Środowiskowy
w szczególności:

Dom

Samopomocy

świadczy

usługi

wspierająco-aktywizujące

obejmujące

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
a) trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
b) trening nauki higieny,
c) trening kulinarny,
d) trening umiejętności praktycznych,
e) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
a) kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie
zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach , w instytucjach kultury,
b) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających
sposobów porozumiewania się;
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym:
a) rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem,
b) udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym:
a) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza,
b) pomoc w zakupie leków,
c) pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
7) niezbędną opiekę;
8) terapię ruchową, w tym:
a) zajęcia sportowe,
b) turystykę i rekreację;
9) kulturoterapię,
10) ergoterapię,
11) terapię zajęciową,
12)

przynajmniej jeden posiłek dziennie, w tym jeden gorący posiłek.

§ 6. 1. Celem i przedmiotem działania Środowiskowego Domu Samopomocy jest usamodzielnienie osób
z zaburzeniami psychicznymi, w funkcjonowaniu na co dzień w środowisku rodzinnym i lokalnym, w zakresie
jakim jest to dla nich możliwe. W szczególności obowiązkiem Środowiskowego Domu jest:
1) organizowanie całokształtu spraw zmierzających do realizacji usług, o których mowa w § 5;
2) ochrona godności osobistej i poczucia intymności uczestników;
3) rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań;
4) zapewnienie integracji społecznej uczestników;
5) prowadzenie profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego;
6) dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu;
7) zapewnienie niezbędnego wyżywienia;
8) kształtowanie wobec uczestników właściwych postaw społecznych a zwłaszcza tolerancji, akceptacji
i pozytywnych więzi międzyludzkich;
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9) dbałość o kondycję fizyczną uczestników.
2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje
z rodzinami (opiekunami) uczestników, służbą zdrowia, odpowiednimi organami administracji rządowej
i samorządowej, organizacjami pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o organizacjach pożytku
publicznego i wolontariacie oraz osobami fizycznymi.
§ 7. W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są zajęcia w formie klubowej, z których mogą
korzystać osoby oczekujące na przyjęcie do placówki oraz osoby, które w przeszłości korzystały z usług
Środowiskowego Domu Samopomocy.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 8. 1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik, wobec którego czynności z zakresu
prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Baruchowo. Wobec pozostałych pracowników Środowiskowego Domu
Samopomocy pracodawcą jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy
i sprawuje nadzór nad pozostałymi pracownikami.
3. Kierownik Domu opracowuje sprawozdanie z działalności Domu w roku budżetowym, które przesyła
jednostce prowadzącej lub zlecającej, a także właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu
wojewódzkiego w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym.
4. Strukturę Środowiskowego Domu Samopomocy oraz jego wewnętrzną organizację określa regulamin
organizacyjny opracowany przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w uzgodnieniu
z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, i zatwierdzony przez Wójta Gminy Baruchowo.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 9. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową Gminy Baruchowo.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych,
podsektora samorządowego.
§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy jest roczny plan rzeczowofinansowy wchodzący w skład budżetu Gminy Baruchowo.
2. Roczny plan rzeczowo-finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy Kierownik jednostki
przedkłada Wójtowi Gminy do ujęcia i zatwierdzenia w budżecie Gminy Baruchowo.
§ 11. 1. Dochodami Środowiskowego Domu Samopomocy są dochody uzyskane z:
1) dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy;
2) dofinansowanie ze środków własnych budżetu gminy;
3) darowizn, zapisów i spadków;
4) inne dochody.
§ 12. 1. W sprawach zwykłego zarządu mieniem Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy działa
jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Baruchowo.
2. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy gospodaruje mieniem ruchomym oddanym do
używania, z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.
3. O sposobie gospodarowania mieniem ruchomym decyduje Wójt Gminy Baruchowo.
Rozdział 5.
Nadzór i kontrola
§ 13. 1. Nadzór bezpośredni nad Środowiskowym Domem Samopomocy, w zakresie spraw
organizacyjnych, administracji i finansów, sprawuje Wójt Gminy Baruchowo oraz Rada Gminy Baruchowo.
2. Nadzór merytoryczny nad Środowiskowym Domem Samopomocy sprawuje Wojewoda KujawskoPomorski.
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Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 14. 1. Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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