UCHWAŁA NR XLVIII.450.2014
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą
Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku i nadania statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51 i 51 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. 2013 r., Nr 182 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.), Rada
Miasta Ełku uchwala co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. tworzy się ośrodek wsparcia, będący jednostką organizacyjną pomocy
społecznej dziennego pobytu, pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku.
§ 2. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku jest niesienie pomocy
i opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonym umysłowo i wykazującym 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 lub społecznym.
§ 3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku jest gminną jednostką organizacyjną
działającą w formie jednostki budżetowej, na podstawie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku przejmie mienie dotychczas
użytkowane, znajdujące się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku.
2. Pracownicy zatrudnieni dotychczas w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Kasztanami”,
w wyodrębnionej komórce organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, staną się
pracownikami ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miasta Ełku
Stefan Węgłowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII.450.2014
Rady Miasta Ełku
z dnia 29 października 2014 r.
STATUT
Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku, zwany dalej „Domem” jest gminną
jednostką organizacyjną Gminy Miasta Ełku, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Obszar działania Domu obejmuje teren Miasta Ełku.
3. Siedziba Domu mieści się w Ełku, przy ul. Kościuszki 33.
4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Ełku.
§ 2. Dom działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
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 (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 budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616),
8. Statutu Miasta Ełku,
9. Niniejszego Statutu.
§ 3. 1. Dom funkcjonuje jako ośrodek wsparcia dziennego pobytu i przeznaczony jest dla:
a) osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),
b) osób upośledzonych umysłowo (typ B),
c) osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).
2. Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla osób pełnoletnich.
§ 4. 1. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz ustalania odpłatności za pobyt w Domu regulują stosowne
przepisy prawa.
2. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
II. CELE I ZADANIA
§ 5. Celem działania Domu jest w szczególności:
1. Zapewnienie na odpowiednim poziomie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w zakresie
i formach wynikających z indywidualnych potrzeb uczestników.
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2. Poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez umożliwienie uczestnikom pełnego
uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym,
pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji
interpersonalnych, inicjowanie działań zmierzających do integracji z lokalną społecznością oraz promocję
zdrowia psychicznego.
3. Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej uczestników.
§ 6. Do podstawowych zadań Domu należą w szczególności:
1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych, odpowiednich do możliwości oraz zainteresowań uczestników.
2. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności życiowych.
3. Reprezentowanie interesów osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej i zapewnienie
im godnego traktowania.
4. Integrowanie uczestników ze środowiskiem lokalnym, m.in poprzez współpracę
środowiskowymi domami samopomocy, organizacjami pozarządowymi, instytucjami itp.

z innymi

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 7. 1. Domem kieruje dyrektor, który reprezentuje Dom na zewnątrz i jest za jego działalność
odpowiedzialny.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Ełku, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.
3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Domu uprawniony jest dyrektor, w granicach
udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Ełku pełnomocnictwa.
4. Podczas nieobecności dyrektora, Domem kieruje wyznaczony przez dyrektora pracownik, w pełnym
zakresie zadań, ponosząc odpowiedzialność za ich realizację.
5. Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.
§ 8. 1. Dyrektor Domu upoważniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji
zadań statutowych.
2. Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych
zadań.
3. Wewnętrzną organizację i funkcjonowanie Domu określają m.in. Statut Domu, regulaminy i programy
opracowane po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta i zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 9. 1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą
o finansach publicznych.
2. Dochody i wydatki Domu są objęte budżetem Gminy Miasta Ełk.
3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem
finansowym Domu.
4. Dom prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
5. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie
określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.
§ 10. Zmiana statutu następuje w trybie jego nadania.
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