
Uchwała Nr 43/V/2019
Rady Miejskiej w Narolu
z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku

       Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.994) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej    z  dnia  9  grudnia  2010r.  w  sprawie  Środowiskowych  Domów  Samopomocy
(Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z  dnia  18  grudnia  2018  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  środowiskowych  domów
samopomocy uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Nadaje się statut dla Środowiskowego Domu Samopomocy, znajdującego
się  w  Lipsku  przy  ul.  Lwowskiej  34  w  Gminie  Narol,  w  brzmieniu  jak  w
załączniku           do niniejszej uchwały.

§  2.  Traci  moc  uchwała  Nr  50/VI/2011  Rady  Miejskiej  w  Narolu  z  dnia
21  marca  2011r.  w   sprawie  statutu  Środowiskowego  Domu  Samopomocy
w Lipsku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

                                                                                   Przewodniczący
Rady Miejskiej w Narolu

                                                                                        Krzysztof Szawara



Załącznik do uchwały 
Nr 43/V/2019

Rady Miejskiej w Narolu
   z dnia 24 stycznia 2019r.

STATUT

Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1

Podstawą prawną działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku jest 
w szczególności:

1. Ustawa  z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy  społecznej
(Dz. U. z 2018r. poz.1508,1693,2192,2245 i 2354),

2. Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  1994r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego
( Dz. U. 2018 poz. 1878) ,  

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz.917) 
4. Ustawa  z  dnia  22  marca  1990r.  o  pracownikach  samorządowych

(Dz. U. z 2018r. poz.  1260)
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.

poz. 2077)
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r.

w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz.  U. poz.1586 oraz
z 2014r. poz.1752) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  środowiskowych  domów
samopomocy (Dz. U. 2018r. poz.2411)

8. Porozumienie  nr  5/2006  zawartym  w  dniu  4  września  2006r.  pomiędzy
Wojewodą Podkarpackim a Burmistrzem Miasta i Gminy Narol w sprawie
realizacji  zadania  ,,Adaptacja  i  remont  obiektu  na  Środowiskowy  Dom
Samopomocy w Narolu”

9. Zarządzenie nr 182/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 listopada 2006r.
w  sprawie  ustalenia  zasad  określających  sposób  zorganizowania,
prowadzenia, finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w gminie Narol miejscowość Lipsko.

10. Niniejszy statut.



§ 2

Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Lipsku,  zwany  dalej  Domem,  jest
samodzielną jednostką organizacyjną gminy Narol nie posiadającą osobowości
prawnej.

§ 3
Dom jest jednostką budżetową finansowaną przez Wojewodę w ramach zadania
zleconego przez administrację rządową .

§ 4
Dom jest placówka dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi     
w szczególności na terenie miasta i gminy Narol, dopuszcza się przyjecie 
osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu innej gminy w drodze 
porozumienia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem.

§ 5
Dom jest placówką obejmującą wsparciem następujące kategorie osób: 

1.  typ  A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
2.  typ  B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3.  typ  C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych. 

§ 6

Środki  finansowe  na  bieżące  koszty  utrzymania  Domu,  umożliwiające  jego
prawidłowe  funkcjonowanie  zapewnia  Wojewoda,  według  kwot  ustalonych
corocznie w ramach budżetu Wojewody, zgodnie z kalkulacją w przeliczeniu na
jednego uczestnika Domu.

§ 7

Dom jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych.

§ 8

1. Dom prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
2. Istnieje możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć w godzinach 

popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć.

§ 9

Siedzibą  Domu jest budynek przy ul. Lwowskiej 34 w Lipsku.

§ 10

Obsługa finansowo – księgowa Domu prowadzona jest przez Gminne Centrum
Usług Wspólnych w Narolu.

§ 11

Środki finansowe Domu, przeznaczone na jego działalność gromadzone są na
odrębnym rachunku bankowym.

§ 12



Dom używa pieczęci zawierającej jego nazwę i adres.
II. CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY: 

§ 13

1. Cele Środowiskowego Domu Samopomocy obejmują w szczególności:
1) integrację społeczną tj. umożliwienie osobom niepełnosprawnym pozosta-
nie
    w społeczności lokalnej oraz w środowisku rodzinnym,
2)kształtowanie  umiejętności  samodzielnego  prowadzenia  gospodarstwa

domowego, planowania budżetu, załatwiania spraw urzędowych,
3)aktywizowanie  uczestników,  tj.  rozwijanie  ich  zainteresowań,  indywidual-
nych
    uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach,
4)tworzenie warunków, w których uczestnicy będą mogli realizować potrzeby

bytowe, samorealizacji, rekreacyjno-kulturowe, religijne, towarzyskie i inne,
5) podtrzymywanie efektów terapeutycznych, wydłużanie okresu remisji cho-

rych  poprzez  psychoterapię  grupową,  indywidualną,  socjoterapię,  terapię
zajęciową,

6)profilaktykę w zakresie  zdrowia  psychicznego,  wzmacnianie samokontroli,
stosowania  zaleceń  terapeutycznych,  systematyczne  zażywanie  leków,
udział                   w różnych formach terapii,

7)kreowanie  postaw samorządności  i  zaangażowania  uczestników  na  rzecz
Domu,

8) umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowości uczestników,
9) podejmowanie i utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami uczestników

oraz   ze środowiskiem lokalnym.

2.  Zadaniem Domu jest:
1) zapewnienie rehabilitacji społecznej uczestnikom Domu,
2) inspirowanie powstawania grup wsparcia i wzmacnianie więzi społecznych
    w środowisku,
3)  zapewnienie  w  razie  potrzeby  psychologicznej  i  psychiatrycznej  opieki
zdrowotnej.

3. Dom realizuje swoje zadania w szczególności poprzez aktywizację  psycho-
społeczną uczestników Domu prowadzoną w formie postępowania wspierająco-
aktywizującego przez  zespół wspierająco aktywizujący.

4.  Usługi w Domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidual-
nych.

5.  Dom  zapewnia  uczestnikom  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pobytu
w  Domu,  w  razie  potrzeby  umożliwia  dostęp  do  podstawowych
i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. 

§ 14

1. W celu  zapewnienia  integracji  społecznej  uczestników Dom organizuje
spotkania, wyjazdy i zajęcia integracyjne dla uczestników w Domu i poza
Domem.

2. Przy wykonywaniu zadań statutowych Dom współpracuje z:



1) rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;
2) ośrodkami  pomocy  społecznej  oraz  powiatowym  centrum  pomocy

rodzinie;
3) poradniami  zdrowia  psychicznego,  szpitalem  psychiatrycznym

i innymi zakładami opieki zdrowotnej;
4) powiatowym urzędem pracy;
5) kościołami i związkami wyznaniowymi;
6) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno – rozrywkowym;
7) placówkami  oświatowymi,  innymi  jednostkami  świadczącymi  usługi  dla

osób niepełnosprawnych, w tym: warsztaty terapii zajęciowej, zakładami
aktywizacji  zawodowej,  spółdzielniami  socjalnymi,  centrami  integracji
społecznej i klubami integracji społecznej;

8) innymi  osobami  lub  podmiotami  działającymi  na  rzecz  integracji
społecznej uczestników.

§ 15

Po  uzgodnieniu  z  uczestnikami  oraz  ich  opiekunami  dopuszcza  się
zamknięcia Domu na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku
kalendarzowym,  po  uprzednim  poinformowaniu,  z  dwutygodniowym
wyprzedzeniem  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Narol  oraz  Wydziału  Polityki
Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

§ 16

Uczestnicy korzystający ze świadczeń Domu mają prawo:
1. godnego i podmiotowego traktowania.
2. korzystania z usług i świadczeń realizowanych przez Dom.
3. uzyskanie stosownej pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb.

§ 17

Do obowiązków osób korzystających ze świadczeń Domu należy:
1. przestrzeganie regulaminu Domu,
2. dbanie o higienę i wygląd zewnętrzny,
3. troska o wyposażenie Domu oraz powierzony sprzęt i materiały,
4. utrzymanie porządku w Domu
5. przyczynianie  się  do  dobrej  atmosfery  Domu  oraz  prawidłowego  jego

funkcjonowania
6. współdziałania  w miarę  możliwości  z  personelem w zaspokajaniu  swoich

potrzeb
7. uiszczanie  opłat  za  korzystanie  z  usług i  świadczeń realizowanych przez

Dom.

III. ORGANIZACJA DOMU:
§ 18

1. Działalnością Domu kieruje Kierownik.



2. Kierownika zatrudnia i  zwalnia Burmistrz.  Umowę o pracę oraz pozostałe
czynności z zakresu pracy dokonuje Burmistrz.

3. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Domu
i ponosi za niego odpowiedzialność.

4. Kierownik  jest przełożonym pracowników Domu.

§ 19

Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników.

§ 20

Kierownik  Domu  zatrudnia  i  zwalnia  pracowników  Domu,  ustala  zakres  ich
obowiązków oraz ich wynagrodzenie w ramach posiadanych środków.

§ 21

Dom  w  miarę  posiadanych  środków  może  dodatkowo  zapewniać,  w
szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością
fizyczną, usługi  transportowe polegające na dowożeniu  na zajęcia z miejsca
zamieszkania  lub  innego  miejsca  uzgodnionego  z  Kierownikiem  Domu  i
odwożeniu po zajęciach.

§ 22

Szczegółowy zakres działania  Domu,  w tym regulamin organizacyjny, program
działalności Domu oraz plany pracy Domu na kolejny rok opracowany jest przez
Kierownika Domu z uzgodnieniami z Wojewodą i zatwierdzony przez Burmistrza
Miasta i Gminy Narol.

IV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§ 23

Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego
uchwalenia.

 
 



 
 


