
Uchwała Nr XXXVII / 266 /2005 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 30 listopada 2005 roku 

 
 

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie. 
 
 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami), oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z 
późniejszymi zmianami), art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi 
zmianami), art. 18 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska  
w Opatowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Tworzy się jednostkę organizacyjną pomocy społecznej pod nazwą 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie przy ul. Sienkiewicza 5 zwany 
dalej Środowiskowym Domem Samopomocy. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy organizacyjnie usytuowany jest w 
strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie i powołany jest do 
realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową ustawami o 
pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego. 
 

§ 2 
 
1. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest niesienie pomocy i opieki 

osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie - 
osobom upośledzonym umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu. 
 
 
 



§ 3 
 
Organizację, zasady funkcjonowania oraz zasady i tryb korzystania z pomocy i 
usług Środowiskowego Domu Samopomocy określa statut, który stanowi załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
 
Wyposażenie oraz zabezpieczenie środków finansowych dla funkcjonowania 
Środowiskowego Domu Samopomocy zapewnia administracja rządowa. 
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów oraz 
Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Opatowie 

 
/Krzysztof Wróblewski/ 



ZAŁĄCZNIK Nr 1 
do Uchwały NrXXXVII/266/2005 
Rady Miejskiej w Opatowie 
z dnia 30 listopada 2005 roku 

 
 
 

Statut 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie 

 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Podstawą prawną działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie 
jest: 
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 

poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 

593 z późniejszymi zmianami), 
3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 

111 poz. 535 z późniejszymi zmianami), 
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi 
zmianami), 

5. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15 
poz. 148 z późniejszymi zmianami), 

6. Porozumienie z dnia 23 czerwca 2005r. zawarte pomiędzy Wojewodą 
Świętokrzyskim a Gminą Opatów w sprawie: przyjęcia przez gminą zadań 
związanych z organizacją i działalnością Środowiskowego Domu 
Samopomocy, 

7. Uchwała Nr XXXVII/266/2005 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 
2005 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Opatowie. 

8. Przepisy niniejszego Statutu. 
 



§ 2 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie (ŚDS), zwany dalej Domem jest 
jednostką organizacyjną utworzoną przez Gminę Opatów zorganizowaną w celu 
wykonywania zadań zleconych określonych w Ustawie o ochronie zdrowia 
psychicznego. 
 

§ 3 
 

1. Dom jest jednostką pobytu dziennego o charakterze lokalnym przeznaczoną dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi i 
wykazującymi inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze 
stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te 
wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki 
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w Opatowie przy  
ul. Sienkiewicza 5. 

3. Działalność Domu dotyczy mieszkańców Miasta i Gminy Opatów. 
4. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych 

sytuacji życiowych i rozwiązywania codziennych problemów osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Ważnym 
elementem w pracy Domu jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi  
z społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację. Działalność Domu 
jest otwarta na potrzeby środowiska w zakresie promocji i ochrony zdrowia 
psychicznego. 

 
§ 4 

 
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 
a nadzór bezpośredni sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatowie.  
 

Rozdział II 
Cel działania 

 
§ 5 

 
Celem działalności Domu jest wspieranie użytkowników i ich rodzin oraz 
kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, 
a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez: 



1) stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych 
czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacja zadań 
życiowych, 

2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
życia, 

3) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, 
4) zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, 
5) rehabilitację społeczną i zawodową, 
6) stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów 

koordynacyjnych, 
7) współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, 

kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi samorządami lokalnymi w 
celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem, 

8) kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 
właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, 
życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji, 

9) umożliwianie udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, grupach 
wsparcia, spotkaniach klubowych, wspierania samopomocowych w zakresie 
zdrowia psychicznego, 

10) współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności Domu, 
11) poradnictwo i informację, 
12) wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych, 
13) zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym 

stopniu na rozwój psychiczny, bezpieczeństwo, dbałość o sprawy higieniczne, 
odżywiania, ruchu, odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu 
emocjonalnego, sensu życia, 

14) zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony 
rodziny, bądź instytucji, poprzez globalną rehabilitację środowiskową, 

15) zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób oraz 
ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań, 

16) organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Środowiskowym Domem 
Samopomocy, 

17) wspieranie grup samopomocowych, 
18) uaktywnienie środowiska związane z propagowaniem i ochroną zdrowia 

psychicznego, 
19) współpraca ze środkami masowego przekazu w celu propagowania ochrony 

zdrowia psychicznego, 
20) pomoc w szukaniu miejsc pracy w warunkach chronionych. 
 



§ 6 
 
Funkcjonowanie Domu opiera się między innymi na następujących zasadach: 
1) uczestnictwa użytkowników we wszelkich zajęciach organizowanych w ramach 

Domu, 
2) zorganizowanie czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych 

potrzeb, oczekiwań i zainteresowań, 
3) pogłębienie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktów ze 

środowiskiem, 
4) realizowanie celów działalności Domu poprzez globalną rehabilitację 

środowiskową, 
5) współpraca z rodzinami osób korzystających z działalności Domu. 
 

§ 7 
 
Dom zobowiązany jest w szczególności do: 
1) tworzenia warunków umożliwiających realizację zadań Domu, 
2) zapewnienia podopiecznym warunków godnego pobytu, opieki, 
3) kształtowania serdecznego stosunku personelu do podopiecznych, 
4) zapoznania podopiecznych z ich prawami i obowiązkami oraz Regulaminem 

Domu, 
5) uzyskiwania od rodziców lub prawnych opiekunów wszelkich informacji 

dotyczących potrzeb, postaw, nawyków i zachowań wiadomości o innych 
ważnych okolicznościach związanych z jego osobą, 

6) pilnowania w stosunku do podopiecznych ustalenia stopnia niepełnosprawności 
i określenia możliwości ich zatrudnienia, 

7) współpracy ze wszystkimi organizacjami, których cel jest zbieżny z 
działalnością Domu, 

8) zabiegania o usamodzielnienie podopiecznych poprzez organizacje 
alternatywnych form integracyjnych w środowisku. 

 
Rozdział III 

Zarządzanie i Organizacja Domu 
 

§ 8 
 
Domem kieruje Kierownik zatrudniany przez Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Opatowie. 
 



§ 9 
 
Do zadań Kierownika Domu należy: 
1) kierowanie i zarządzanie ŚDS oraz ponoszenie odpowiedzialności za 

całokształt działalności zgodnie ze statutem, 
2) sporządzenie regulaminu ŚDS, po zaopiniowaniu przez Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Opatowie oraz zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Opatów, 

3) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług 
świadczonych przez ŚDS, 

4) opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z działalności ŚDS, 
5) sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez 

pracowników ŚDS i przestrzeganie przez nich zasad kultury, etyki i dyscypliny 
pracy, 

6) nadzorowanie spraw kontroli wewnętrznej, BHP i przeciwpożarowej, 
7) ponoszenie odpowiedzialności za oszczędną i racjonalną gospodarkę środkami 

finansowymi. 
 

§ 10 
 
W Domu może działać Rada Domu działająca jako organ opiniodawczo – 
doradczy. 
 

§ 11 
 
1. Użytkownicy Środowiskowego Domu Samopomocy mają prawo do: 

1) godnego podmiotowego traktowania, 
2) zachowania tajemnicy spraw ich dotyczących, 
3) korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez Dom, 
4) uzyskiwanie stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb, 
5) współdecydowanie na miarę możliwości w sprawach jego osoby, 
6) rzetelnego rozpatrywania i wyjaśniania przez Kierownika Domu 

wnoszonych przez użytkowników lub opiekunów skarg, 
7) zapoznawania i wyjaśniania zasad o wzajemnych relacjach podopiecznych 

między sobą oraz pracownikami Domu, 
8) jak najpełniejszej realizacji własnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań, 
9) uczestniczenia w sprawach Rady Domu. 

2. Obowiązkiem podopiecznego jest w szczególności: 
1) przestrzeganie norm i zasad współżycia ujętych w Regulaminie Domu, 



2) dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz utrzymanie porządku w 
miejscu zajęć, 

3) przyczynianie się do dobrej atmosfery Domu oraz prawidłowego 
funkcjonowania, 

4) współdziałanie w miarę możliwości z personelem w zaspokajaniu swoich 
potrzeb, 

5) przestrzeganie Regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych. 
§ 12 

 
1. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy podejmuje 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie na podstawie orzeczenia o 
niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym wydanego przez 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, opinii 
lekarza specjalisty oraz wywiadu środowiskowego, który przeprowadza 
pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie. 

2. Zakres usług ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w konsultacji z 
Kierownikiem Środowiskowego Domu. 

3. Odwołanie od decyzji wydanych przez Kierownika OPS rozpatrywane są przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji. 

 
§ 13 

 
Szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS określa Kierownik Domu w regulaminie 
organizacyjnym. 
 

§ 14 
 
1. Pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy są: 

1) Psycholog, pedagog, 
2) Terapeuci zajęciowi, 
3) Pracownik socjalny, 
4) Pielęgniarka, 
5) Rehabilitant, 
6) Pracownicy administracji i obsługi. 

2. Pracownicy Domu wynagradzani są zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późniejszymi 
zmianami). 



Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 

 
§ 15 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest ze środków na zadania 
zlecone z zakresu pomocy społecznej przekazywanych przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego w Kielcach.  
 

§ 16 
 
1. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy wchodzący 

w skład budżetu Gminy Opatów. 
2. Plan finansowy opracowywany jest przez Kierownika ŚDS po uzyskaniu 

aprobaty Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie. 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 17 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy używa pieczęci podłużnej o treści: 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
ul. Sienkiewicza 5 
27-500 Opatów 

 
§ 18 

 
Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane uchwałą Rady Miejskiej 
w Opatowie. 


