
            
UCHWAŁA Nr XLVIII/566/2014 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 
z dnia 25 września 2014 r. 

 
w sprawie wyodrębnienia  Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie  

ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  
i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Borne Sulinowo pod nazwą 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 
1072), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146), 
art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51 a ust. 1 i 2, art. 51 c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 
poz. 598, poz. 1004 i poz. 1146) oraz § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy 
(Dz. U. Nr 238, poz. 1586) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Z dniem 1 stycznia 2015r. wyodrębnia się ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie dzienny ośrodek wsparcia  typu A, B i C dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną i tworzy się odrębną 
jednostkę organizacyjną Gminy Borne Sulinowo działającą w formie jednostki budŜetowej 
pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie, z siedzibą: 78-449 
Borne Sulinowo, ul. Kruczkowskiego 5, zwany dalej „Domem” i nadaje się jej statut, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Pracownicy zatrudnieni w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie – Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie stają się, 
na zasadach określonych w art. 231 kodeksu pracy, pracownikami Domu. 
 
 § 3. WyposaŜa się Dom w mienie, znajdujące się w ewidencji Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, wykorzystywane przez działający w jego 
strukturach Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie, po przeprowadzeniu 
inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2015 r. 
 
 
 

 
 



Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/566/2014 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 25 września 2014 r. 

 
 
 

STATUT 
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  

W BORNEM SULINOWIE 
 

Rozdział 1  
Postanowienia ogólne 

 
 § 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie zwany dalej 
„Domem” jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Borne Sulinowo działającą  
w formie jednostki budŜetowej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 
 2. Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy mieści się w Bornem Sulinowie 
przy ul. Kruczkowskiego 5. 
 3. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
i niepełnosprawnością intelektualną. 
 4. Tryb kwalifikowania i kierowania do Domu oraz zasady odpłatności za pobyt 
regulują odrębne przepisy.  
 
 
 § 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.); 
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 

594 z późn. zm.); 
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 

1458 z późn. zm.); 
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885  

z późn. zm.); 
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.); 
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586); 

7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budŜetowych i samorządowych zakładów 
budŜetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616); 

8) niniejszego Statutu; 
9) innych przepisów prawa. 
 
 § 3. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy ma zasięg lokalny i obejmuje swoim 
obszarem działania Miasto i Gminę Borne Sulinowo. 
 2. Uczestnikami zajęć prowadzonych w Domu są osoby zamieszkałe na terenie Miasta 
i Gminy Borne Sulinowo. 
 3. Uczestnikami zajęć mogą być równieŜ mieszkańcy sąsiednich gmin, jeŜeli Dom 
dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania 
publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, 
organu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS. 



 
Rozdział 2  

Cel i przedmiot działania Domu 
 
 § 4. Celem działalności Domu jest wspieranie niepełnosprawnych intelektualnie 
uczestników i z zaburzeniami psychicznymi uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie 
skutków   niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez: 
1) stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności   
Ŝycia codziennego i doskonalenia juŜ nabytych; 

2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia; 
3) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne; 
4) rehabilitację społeczną i zawodową; 
5) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, Ŝyczliwości, a takŜe przeciwdziałanie ich 
dyskryminacji; 

6) dąŜenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo  
w Ŝyciu politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku. 

 
 § 5. Cele, o których mowa w § 4 są realizowane poprzez świadczenie na poziomie 
obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających  
i psychoedukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb, w tym 
przez: 
1) prowadzenie treningów umiejętności społecznych; 
2) prowadzenie terapii zajęciowej; 
3) poradnictwo psychologiczne; 
4) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 
5) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych; 
6) zapewnienie niezbędnej opieki; 
7) terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; 
8) przygotowanie do podjęcia zatrudnienia; 
9) zapewnienie jednego gorącego posiłku; 
10) usługę transportową polegającą na dowoŜeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub  

z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem i odwoŜeniu po zajęciach.  
 
 § 6. Dla osiągnięcia swoich celów i zadań pracownicy Domu współpracują  
z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi oraz instytucjami, organizacjami  
i podmiotami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych lub działającymi na rzecz 
integracji społecznej uczestników. 
 

Rozdział 3 
Organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy 

 
 § 7. 1. Środowiskowym Domem Samopomocy zarządza Kierownik, który odpowiada 
za realizację zadań statutowych i budŜetowych oraz reprezentuje go na zewnątrz. 
 2. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa. 
 3. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieŜącym zarządzaniem 
Domem wykonuje pisemnie upowaŜniony przez Kierownika pracownik. 
 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Bornego 
Sulinowa. 



 5. Nadzór merytoryczny i kontrolny nad realizacją zadań Domu, w tym  jakością 
świadczonych usług i ich zgodnością z obowiązującymi standardami oraz wydatkowaniem 
dotacji sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.  
 
 § 8. Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Bornego Sulinowa, który 
jednocześnie jest zwierzchnikiem słuŜbowym Kierownika i dokonuje wobec niego czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy. 
 
 § 9. 1. Kierownik realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników, których 
kwalifikacje regulują odrębne przepisy. 
 2. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy i zwierzchnikiem 
słuŜbowym pracowników.  
  
 § 10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu, jego strukturę  oraz  wewnętrzną 
organizację określają:  regulamin organizacyjny, program działalności domu i Plany Pracy 
Domu na kaŜdy rok. Dokumenty te opracowuje Kierownik, a zatwierdza Burmistrz Bornego 
Sulinowa.  
 
 

Rozdział 4 
Gospodarka finansowa. 

 
 § 11. Dom jest jednostką budŜetową Gminy Borne Sulinowo i prowadzi gospodarkę 
finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 
 
 § 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy. 
 2. Plan finansowy zatwierdza Burmistrz Bornego Sulinowa. 
 3. Kontrolę nad prawidłowością gospodarki finansowej sprawuje Burmistrz Bornego 
Sulinowa. 
 4. Obsługę finansowo – księgową Domu, zbiorczą i do celów sprawozdawczych 
realizuje główny księgowy Domu. 
 5. Finansowanie zadań Domu następuje: 

1) z budŜetu państwa w ramach zadań zleconych Gminie Borne Sulinowo, 
2) z innych prawem dopuszczonych źródeł. 

 6. Środki finansowe Domu przeznaczone na jego działalność są gromadzone na 
odrębnym rachunku bankowym.  
 
 § 13. Dom sporządza i przedkłada organowi Gminy informację i sprawozdania  
z działalności w terminach i zakresie określonym odrębnymi przepisami a takŜe uchwałami 
lub zarządzeniami organów Gminy. 
 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

 
 § 14. 1. Dom uŜywa pieczęci podłuŜnej zawierającej jego nazwę, dane teleadresowe, 
NIP i Regon. 
 2. Dom Samopomocy włada powierzonymi nieruchomościami w formie i na zasadach 
określonych w  umowie podnajmu zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. w Bornem Sulinowie.  
 3. Wszystkie uzupełnienia i zmiany postanowień statutu wymagają uchwały Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie. 



 
Uzasadnienie 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie działa od 3 marca 1999 

r.(oficjalne otwarcie)  przy  Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie.  
W strukturze MGOPS został po raz pierwszy ujęty Uchwałą Nr XXVIII/473/ 2002 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Domu, od dnia jego otwarcia, sprawuje Pani 
Krystyna Skwark – kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie. 
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie jest Domem typu A, B, C 
dysponującym 35 miejscami pobytu dziennego. Skróty A, B, C oznaczają jednostki 
chorobowe uczestników Domu: 
A – przewlekle psychicznie chorzy 
B – upośledzeni umysłowo 
C – wykazujący inne zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy 
medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych.  
 Dom realizuje zadania zlecone określone ustawą o pomocy społecznej oraz ochronie 
zdrowia psychicznego. Działalność Domu jest finansowana ze środków Wojewody 
Zachodniopomorskiego. 

Zgodnie  z art. 6 pkt 5   ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 182 i 509) ośrodek pomocy społecznej i ośrodek wsparcia winny stanowić 
odrębne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, mające odrębne zadania przypisane 
cytowaną ustawą.  

Za odrębnością ŚDS przemawia takŜe zapis par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) stanowiący, Ŝe funkcjonowanie Domu określają: 
statut domu, regulamin organizacyjny, program działalności i roczne plany pracy domu.  

Termin dostosowania domów do wymaganych  w w/w rozporządzeniu standardów,  
w tym równieŜ wyodrębnienia placówek ze struktur ośrodków pomocy społecznej upływa  
z dniem 31 grudnia 2014 r. 

Dlatego Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie naleŜy wyodrębnić 
ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, jako 
samodzielną jednostkę organizacyjną posiadającą własny statut i regulamin organizacyjny.   

   
  Konsekwencje finansowe dla budŜetu gminy:  Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy jest zadaniem zleconym finansowanym w całości z budŜetu państwa. Samo 
wyodrębnienie  Domu nie powinno zwiększyć wydatków na ten cel w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo. Natomiast wyodrębnienie Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie jest warunkiem 
dalszego finansowania tego zadania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.   

 
Z tych teŜ powodów podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 
 


