
UCHWAŁA NR XI/90/2019
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie ze struktury 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie i utworzenia odrębnej jednostki 

organizacyjnej Miasta Tczew pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 us
tawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 6 pkt 5, 
art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51a ust. 1 i 2, ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2018 roku, poz. 1508 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1583), 
art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.1878) oraz § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586, z późn. 
zm.) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie 
wyodrębnia się dzienne ośrodki wsparcia - środowiskowe domy samopomocy typ A, B i C dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną i tworzy się odrębną jednostkę 
organizacyjną Gminy Miejskiej Tczew działającą w formie jednostki budżetowej pod nazwą: 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie z siedzibą w Tczewie, mogący posługiwać się skrótem 
ŚDS w Tczewie  i nadaje się jej statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie, wykonujący pracę 
w środowiskowych domach samopomocy, działających dotychczas w strukturze MOPS z dniem 
1 stycznia 2020 r. stają się pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie na 
zasadach określonych w art.23¹ Kodeksu pracy.

§ 3. 

1. Wyposaża się Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie w mienie znajdujące się na stanie 
ewidencyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, a wykorzystywane według stanu 
na dzień 31 grudnia 2019 r. przez działające  w jego  strukturze środowiskowe  domy  samopomocy, 
po przeprowadzeniu inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i na podstawie 
sporządzonych arkuszy spisu z natury.

2. Należności i zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie dotyczące 
środowiskowych domów samopomocy ujęte w księgach rachunkowych na dzień 31 grudnia 2019 r., 
stają się należnościami i zobowiązaniami bilansu otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Tczewie.

§ 4. 

1 Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie jest ośrodkiem wsparcia dla pełnoletnich 
mieszkańców Tczewa- osób z przewlekłymi chorobami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy osobom, o których mowa w ust.1 usługi w ramach 
indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych w celu zwiększenia 
zaradności i samodzielności życiowej a także ich integracji społecznej.
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§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa
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Załącznik do uchwały Nr XI/90/2019

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

STATUT
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, zwany dalej „ŚDS” działa na podstawie:

1) ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

2) ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

3) ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

4) ustawy z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,

5) ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

6) ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości,

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 roku w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy,

8) niniejszego Statutu.

2. ŚDS jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Tczew nieposiadającą 
osobowości prawnej, powołaną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez 
administrację państwową.

3. Siedzibą ŚDS  jest miasto Tczew.

4. ŚDS prowadzi działalność w kilku odrębnych budynkach zwanych filiami.

5. ŚDS używa prostokątnej pieczęci o treści: Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie ze 
wskazaniem adresu, numeru REGON i NIP.

6. ŚDS ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, którego 
Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie kierowania osób do 
ŚDS.

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 2. 

1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla pełnoletnich osób obojga płci,  mieszkańców  Gminy  
Miejskiej Tczew, z przewlekłymi chorobami psychicznymi – typ A oraz dla osób upośledzonych 
umysłowo –  typ B i typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych.

§ 3. 

Głównym celem działania ŚDS jest:

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;
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5) współdziałanie z rodzinami, opiekunami, placówkami służby zdrowia, organami administracji 
państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, organizacjami charytatywnymi, 
kościołami i związkami wyznaniowymi.

§ 4. 

Przedmiotem działania ŚDS jest świadczenie usług podopiecznym obejmujących w szczególności:

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, 
trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening 
gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie 
pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie 
zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

3) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych 
i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami 
w komunikacji werbalnej;

4) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, 
audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich 
i kulturalnych;

5) poradnictwo psychologiczne;

6) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

7) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie 
terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony 
zdrowia;

8) niezbędną opiekę;

9) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub 
podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku  
pracy.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 

1. Dyrektor ŚDS kieruje, reprezentuje na zewnątrz ŚDS i odpowiada za jego działalność.

2. Dyrektor ŚDS jest powoływany i odwoływany przez  Prezydenta Miasta Tczewa.

3. Dyrektor ŚDS działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta 
Tczewa.

4. Dyrektor  kieruje pracą ŚDS przy pomocy zastępcy.

5. Dyrektor ŚDS samodzielnie, w granicach swoich uprawnień  podejmuje decyzje dotyczące ŚDS 
i ponosi za nie odpowiedzialność oraz przy pomocy pracowników realizuje zadania  ŚDS.

§ 6. 

Organizację ŚDS określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Dyrektora w uzgodnieniu 
z Wojewodą Pomorskim i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Tczewa.

§ 7. 

1. ŚDS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób w nim 
zatrudnionych.

2. Dyrektor ŚDS jest zwierzchnikiem służbowym – przełożonym w stosunku do wszystkich 
pracowników ŚDS.

3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników ŚDS może dokonywać osoba 
upoważniona przez Dyrektora w zakresie wynikającym z udzielonego upoważnienia.
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§ 8. 

Dyrektor odpowiada za opracowanie i realizację planów finansowych, a także rocznych 
programów i planów działalności ŚDS.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 9. 

1. ŚDS  jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów 
ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych 
dotyczących jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy jednostki opracowany przez 
Dyrektora ŚDS stanowiący część budżetu Gminy Miejskiej Tczew uchwalonego przez Radę Miejską 
w Tczewie.

3. Kontrolę nad gospodarką finansową ŚDS sprawuje Prezydent Miasta Tczewa.

4. Za gospodarkę finansową ŚDS odpowiada jego Dyrektor.

5. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

6. ŚDS sporządza i przedkłada organom Gminy oraz właściwemu do spraw pomocy społecznej 
wydziałowi urzędu wojewódzkiego, informacje i sprawozdania finansowe w terminach i zakresie 
określonych odrębnymi przepisami, a także uchwałami i zarządzeniami organów Gminy.

Rozdział 5.
Nadzór i kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 10. 

1. Nadzór bezpośredni nad ŚDS sprawuje Prezydent Miasta Tczewa.

2. Nadzór merytoryczny i kontrolny nad ŚDS w zakresie realizowanych zadań i gospodarki

funduszami publicznymi na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizuje Wojewoda 
Pomorski.

§ 11. 

Dyrektor składa Radzie Miejskiej w Tczewie coroczne sprawozdanie z działalności ŚDS za 
poprzedni rok budżetowy w pierwszym kwartale każdego roku oraz na każde żądanie organów 
Gminy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. 

Zmian Statutu dokonuje Rada Miejska w Tczewie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1583) środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działające
w strukturach ośrodków pomocy społecznej mogą w nich funkcjonować na dotychczasowych
zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r.

Obecnie zadanie związane z prowadzeniem środowiskowych domów samopomocy w Tczewie
realizowane jest w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy w Tczewie.
Z tego względu zachodzi konieczność wyodrębnienia ze struktury MOPS działających obecnie
środowiskowych domów samopomocy i powołania Środowiskowego Domu Samopomocy
w Tczewie jako odrębnej jednostki organizacyjnej Miasta Tczew.

Jednostce tej zostanie przekazane mienie, które dotychczas wykorzystywane było przez
poszczególne środowiskowe domy samopomocy i było w zarządzie MOPS oraz pracownicy
MOPS, którzy dotychczas pracują w poszczególnych ŚDS staną się pracownikami
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu
Pracy. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają osoby, które w wyniku
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do
życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności
i samodzielności życiowej a także ich integracji społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych
treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych , polegających na nauce, rozwijaniu
lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania
w życiu społecznym.

Osoba korzystająca z usług Środowiskowego Domu Samopomocy ponosi odpłatność na
zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej – w wysokości 5% kwoty swego dochodu
gdy jest osobą samotnie gospodarującą lub kwoty dochodu na osobę w  rodzinie, jeżeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300%
odpowiedniego kryterium dochodowego.

 

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Urban 
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