UCHWAŁA NR XVI/120/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Dumu Samopomocy.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. c

amopomocy (Dz. U. Nr 238, póz. 1586), uchwala się,

STATUT
Środowiskowego Domu Samopomocy
Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
Jednostka budżetowa zwana dalej Domem nosi nazwę Środowiskowy Dom Samopomocy.

§2
Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest Slesin, ul. Kościelna 46.
Dom działa, w szczególności, na podstawie:
l/ ustawy 7 dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2009, Nr
z póżn. zm.) wraz / aktami wykonawczymi do ustawy,
11 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
Nr 231, póz. 1375 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
3/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
póz. 1240 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
4/ ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
Nr 223, póz. 1458 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.

175, póz. 1362
(Dz. U. 2011,
2009, Nr 157,
(Dz. LT. 2008,

Rozdział II.
Cel i przedmiot działania.

§4
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dla osób przewlekle psychicznie chorych,
które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych
wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu
zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

§5
Przedmiotem działalności Domu są 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 codziennym.
Rozdział III.
Gospodarka finansowa.

§6
Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach
publicznych.

§7

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Domu ponosi Kierownik Domu i w zakresie
mu powierzonym księgowy Domu.

Rozdział IV.
Struktura organizacyjna Domu.
1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, zatrudniany i zwalniany
przez Zarząd Powiatu Konińskiego.
2. Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Domu.
3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.
4. Kierownik koordynuje działalność Zespołu wspieraj ąco-akty wizującego Domu.
Schemat organizacyjny Domu tworzą;
1. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy i podlegający mu:
2. Zespół wspieraj ąco-akty wizujący
pracownicy merytoryczni bezpośrednio
zajmujący się uczestnikami Domu,
3. Główny Księgowy,
4. pracownicy obsługi niezbędni do prawidłowego funkcjonowania Domu,
5. Rada Domu - tworzona przez wszystkich aktualnych uczestników Domu.
Rozdział V.
Postanowienia końcowe
/.miana slatutu wymaga uchwały Rady Powiatu.

§11
Traci moc Uchwała nr XLI 1/242/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie nadania Statulu Środowiskowemu Domu Samopotnocy w Ślesinic.

§12
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
Uchwala wchodzi wżycie /dniem podjccia.

§13

