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UCHWAŁA∗ NR XXII.172.2012
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Nowodworzu
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Tarnowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Nowodworzu w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnowskiego i Kierownikowi Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nowodworzu.
§ 3. 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/351/2006 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Nowodworzu oraz Uchwała
Nr XXVII/207/09 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany treści Statutu
Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowodworzu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/351/2006
Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 23 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr 548 poz. 3491,
z 2009 r. Nr 436 poz. 3191).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Wojciech Skruch

∗

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXII.172.2012
Rady Powiatu Tarnowskiego
z dnia 26 czerwca 2012 r.
STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWODWORZU
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowodworzu zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
9) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586);
10) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Tarnowskiego, której dochody
i wydatki objęte są budżetem Powiatu.
2. Siedzibą Domu jest Nowodworze 64, 33-112 Tarnowiec.
3. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych (typ A) i dla osób
upośledzonych umysłowo (typ B). Program działalności Domu przygotowuje się odrębnie dla każdego typu
Domu.
4. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych (typ A) i dla osób
upośledzonych umysłowo (typ B). Program działalności Domu przygotowuje się odrębnie dla każdego typu
Domu.
5. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczęciach nazwy:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Nowodworzu Nowodworze 64, 33-112 Tarnowiec
Tel/fax. (14) 679-45-05 REGON: 852748374 NIP: 9930399604
§ 3. 1. Podstawą przyjęcia osoby do Domu jest skierowanie wydane przez Starostę Tarnowskiego.
2. Odpłatność za pobyt ustala Starosta Tarnowski zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 2.
ZAKRES ŚWIADCZEŃ
§ 4. 1. Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym, systemu wsparcia
społecznego poprzez świadczenie usług w zakresie integracji, aktywizacji i działań terapeutycznych
ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Rodzaj
i zakres świadczonych usług w Domu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości
psychofizycznych osób w nim przebywających.
2. Do podstawowych zadań Domu należy:
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1) prowadzenie treningów samoobsługi i zaradności życiowej uczestników w zakresie czynności życia
codziennego;
2) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej rozumianej jako zespół działań zmierzających do
osiągnięcia przez uczestników poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymania
postępującej regresji;
3) pomoc w organizacji spraw związanych z życiem osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz
przeciwdziałanie społecznej dekompensacji;
4) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu
publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce, odpowiednio
do ich zainteresowań i potrzeb.
3. W celu realizacji zadań, Dom współpracuje z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi oraz ze
wszystkimi instytucjami, organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia integracji społecznej
uczestników.
Rozdział 3.
ZASADY FUNKCJONOWANIA
§ 5. 1. Organizując zajęcia uczestnikom Dom uwzględnia następujące potrzeby:
1) podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu;
2) indywidualnego podejścia do spraw osobistych każdego uczestnika;
3) pełnego zaangażowania i kompleksowej pomocy ze strony personelu przy rozwiązywaniu spraw
i problemów uczestników, a także rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym;
4) dostępu do kultury, oświaty i rekreacji;
5) rehabilitacji społecznej poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz terapię
zajęciową organizowaną w pracownicach terapeutycznych.
Rozdział 4.
ORGANIZACJA DOMU
§ 6. 1. Domem kieruje Kierownik zatrudniony przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
2. Kierownik reprezentuje Dom na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie
i organizację.
3. Kierownik Domu wykonuje zadania przy pomocy podległych pracowników.
4. Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd
Powiatu Tarnowskiego.
Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA DOMU
§ 7. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych
i ustawy o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków ustalony
przez Kierownika, zgodnie z kwotami wynikającymi z uchwały budżetowej uchwalonej na dany rok budżetowy
przez Radę Powiatu Tarnowskiego.
Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8. 1. Zmiany Statutu może dokonać Rada Powiatu Tarnowskiego w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.
2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Wojciech Skruch

