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UCHWAŁA NR III/43/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku ze struktur MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej
Gminy Czersk pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 li. h, art. 40 ust. 2 i art. 41ust. 1 ustawy z 08. marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 27.
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt 5,
art. 51a ust. 1 i 2 ustawy z 12. marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. - Dz.U. z 2018 roku, poz. 1508 ze
zm.), art.9 ust. 2 i 4 ustawy z 19. sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. -Dz.U. z 2018 roku,
poz. 1878) oraz §3 i §4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 09. grudnia 2010 roku
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz.1586 ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1. lutego 2019 roku ze struktur utworzonego uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy
Czersk Nr XI/55/90 z 23. kwietnia 1990 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
wyodrębnia się dzienny ośrodek wsparcia typu A i typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnością intelektualną i tworzy się odrębną jednostkę organizacyjną Gminy Czersk działającą
w formie jednostki budżetowej pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku z siedzibą
w Czersku, mogący posługiwać się skrótem ŚDS w Czersku, adres: 89-650 Czersk ul. Pomorska 10 i nadaje się
jej statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Pracownicy zatrudnieni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku –
Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku z dniem 01. lutego 2019 roku stają się pracownikami
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku na zasadach określonych przepisem art.23¹ Kodeksu pracy.
§ 3. 1. Wyposaża się Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku w majątek (mienie) znajdujące się na
stanie ewidencyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, a wykorzystywane według
stanu na 31. stycznia 2019 roku przez działający w jego strukturach Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czersku, po przeprowadzeniu inwentaryzacji według stanu na 31. stycznia 2019 roku i na podstawie
sporządzonych arkuszy spisu z natury.
2. Należności i zobowiązania w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy ujęte w księgach
rachunkowych na dzień 31. stycznia 2019 r. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stają się
należnościami i zobowiązaniami bilansu otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Przytarski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/43/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 grudnia 2018 r.

STATUT
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
Rozdział 1

§ 1.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku , zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
1) ustawy z 08. marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.);
2) ustawy z 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.);
3) ustawy z 12. marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. - Dz.U. z 2018 roku, poz.1508 ze zm.);
4) ustawy z 19. sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. - Dz.U. z 2018 roku, poz.1878 ze
zm.)
5) ustawy z 21. listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. - Dz.U. z 2018, poz. 1260 ze zm.)
6) ustawy z 29. września 1994 roku o rachunkowości (t.j. - Dz.U. z 2018 roku, poz. 395 ze zm.);
7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 09. grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r., nr 238, poz. 1586 ze zm.);
i niniejszego Statutu.
2. Dom jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Czersk powołaną w celu realizacji zadań
pomocy społecznej zleconych przez administrację państwową.
3. Siedzibą Domu jest miasto Czersk, z adresem: ul. Pomorska 10, poczta: 89-650 Czersk.
4. Dom używa prostokątnej pieczęci o treści: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku ze wskazaniem
numeru REGON i NIP.
5. Dom ściśle współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czersku, którego
Dyrektor jest uprawnionym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie kierowania osób do Domu.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 2.
1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla pełnoletnich osób obojga płci , mieszkańców Gminy Czersk,
z przewlekłymi chorobami psychicznymi – typu A oraz dla osób upośledzonych umysłowo – typ B.
2. Dom może również przyjmować mieszkańców innych gmin na mocy zawartych przez gminy
porozumień.
§ 3.
Głównymi celami działania Domu jest:
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1) prowadzenie zespołu działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez
podopiecznych jak najpełniejszej samodzielności życiowej;
2) usprawnienie kondycji psychofizycznej i zaradności życiowej podopiecznych;
3) stwarzanie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny dotkniętej zaburzeniami psychicznymi
jednego z jej członków;
4) aktywizacja podopiecznych, rozwijanie ich zainteresowań, zwrócenie uwagi na kontakty z otoczeniem;
5) wsparcie w zakresie zapewnienia podopiecznym dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
6) współdziałanie z rodzinami, opiekunami, placówkami służby zdrowia, organami administracji państwowej
i samorządowej, organizacjami społecznymi, organizacjami charytatywnymi, kościołami i związkami
wyznaniowymi.
§ 4.
Przedmiotem działania Domu jest świadczenie usług podopiecznym obejmujących:
1) obniżenie napięcia emocjonalnego i poziomu lęku;
2) kształtowanie prawidłowych kontaktów interpersonalnych;
3) wzmacnianie poczucia własnej wartości;
4) stwarzanie możliwości do samorealizacji;
5) kształtowanie zachowań prozdrowotnych polegających na mobilizowaniu do dbania o własne zdrowie;
6) motywowanie do podjęcia zatrudnienia lub uzupełnienia edukacji.
Rozdział 3.
Zasady organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 5.
1. Dyrektora Domu zwanego dalej „Dyrektorem”
zatrudnia i zwalnia Burmistrz Czerska, który
jednocześnie jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Domu i dokonuje wobec niego czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy.
2. Pracodawcą (zakładem pracy) dla Dyrektora jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku.
3. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.
4. Dyrektor działa w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Czerska.
5. Dyrektor posługuje się prostokątną pieczątką imienną z napisem „Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czersku”.
6. Dyrektor wyznaczy spośród pracowników Domu osobę zastępującą Dyrektora podczas jego
usprawiedliwionej nieobecność trwającej dłużej niż jeden dzień.
§ 6.
1. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
2. Dyrektor Domu jest zwierzchnikiem służbowym – przełożonym w stosunku do wszystkich pracowników
Domu.
3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu może dokonywać osoba
upoważniona przez Dyrektora w zakresie wynikającym z udzielonego upoważnienia.
§ 7.
Dyrektor odpowiada za opracowanie oraz realizację planów finansowo-rzeczowych, rocznych programów
i planów działalności Domu.
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§ 8.
Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań określa opracowany przez Dyrektora Regulamin
Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza
Czerska.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku
§ 9.
1. Dom jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą
o finansach publicznych i o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy jednostki zatwierdzony przez
Burmistrza Czerska.
3. Kontrolę nad prawidłową gospodarką finansową Domu sprawuje Burmistrz Czerska.
4. Za prawidłową gospodarkę finansową Domu odpowiada jego Dyrektor.
5. Dom sporządza i przedkłada organowi Gminy oraz właściwemu do spraw pomocy społecznej
wydziałowi urzędu wojewódzkiemu, informacje i sprawozdania finansowe w terminach i zakresie określonych
odrębnymi przepisami, a także uchwałami i zarządzeniami organów Gminy.
§ 10.
Obsługę finansowo – księgową Domu, w tym zbiorczą i do celów sprawozdawczych realizuje Zespół
Obsługi Finansowej w Czersku będący jednostką organizacyjną Gminy Czersk jako Centrum Usług
Wspólnych.
Rozdział 5.
Nadzór i kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy
§ 11.
1. Nadzór bezpośredni nad Domem sprawuje Burmistrz Czerska.
2. Nadzór merytoryczny i kontrolny nad Domem w zakresie realizowanych zadań i gospodarki funduszami
publicznymi na realizację zadań z zakresu opieki społecznej realizuje Wojewoda Pomorski.
§ 12.
Dyrektor składa Radzie Miejskiej w Czersku coroczne sprawozdanie z działalności Domu za poprzedni rok
budżetowy w pierwszym kwartale każdego roku oraz na każde żądanie organów Gminy.

