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RĄDY MIASTA w WAŁCZU
z dnia .l7października ?006 r.

w

Sprawie nadania Stalutu jednostce organizacyjnej pn. "Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Wałczu dla osób z Zabtrzeriami Psychi cznymj'.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z drua 8 marca
i990 r. o samorządzie
gmimym (Dz' U' z 2a07 r. I'lr 142 poz. \591; z 2OO2r.
Nr 23 poz. 22O,Nr 62 poz. 55g, hlr 113 poz.
984' Nr 153 poz' 1271, Nr 274poz. 1806;22003 r. Nr 80 poz.7r7,Nr
162 poz. 156g; zz0o4r.
Nr 102 poz' 1055, Nr 1i 6 poz.l2o3;22005 r. Nr 172 poz.144t,Nr
175 poz. 1457;z2aa6r. Nr 17
poz' 128)'w nvięku z art' 238 ust. 3 ustawy z drua30
częrwca2005 r. o finansach publicznych

@2. u. Nr 249, poz. 2104, Nr 769, poz. 142a; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr r04, poz.7gg)
Rada
Miasta w Wałczu uchwa]a co następuje:

$ 1' Nadaje się statut jednostce organlzacyjnej pn. "Środowiskowy Dom Samopomocy
w Wałczu
dla osób z Zabutzeruami Psychi cznyrml", stanowiący
załącznlkdo niniejszej uchwaĘ'
$ 2' Regulamin organizacyjny Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Wałczu dla

osób
z Zabltzełiami Psychicznyrni, zatwterdzony uchwałą
Nr Itr lsXXX1]252l01 Rady Miejskiej
w'Wałczu z dnla10.07.2O0Ir. w sprawie uchwalenja
Regulaminu organizacfnego ,
Środowiskowego Domu Samopomocyw Wałczu
dla osób zZaburzernami Psychi cznylni,

zmieniony uchwałą Nr

IV lsW}

lO2Rady Miasta w Wałczu, zmieniony uchwałą

Nr rV/sX)ilV I83l04Rad'yMiasta w Wałczu, traci moc z
dniem zatwierdzenia nowego Regulaminu
organizacyj nęgo pruez Burmistrza Miasta Wałcza.

$ 3'

Wykonanie uchwaĘ powierza

się Burmisffzowi Miasta Wałcza i

Kierownikowi

Srodowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu
dla osob zZabwzenia:rri Psychicznyrri.
$ 4. Uchwała wchodzi

w

życie z dniem podjęcia.

ZaŁączntk
do UchwĄ Nr IV/ilo'ITfr]fu6

Rady Miasta w Wałczu
z drua17. pażdziemtka 2006 r'
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wAŁ CZU

DLA osoB Z ŁAtsIJRZEMAłII PSYCHICZN|Y}fi
ROZDZLĄŁ I
POSTANOWIEIIIA OGOL|{E

$

1. Jednostka organi zacyjnapod nazwą Srodor,viskowy Dom Samopomocy w Wałcz d1a

zZaburzęruami Psychicznymi, zwaladalej "Domem Samopomoc1/'' działana podstawie

1)

Ustar,vy

zdnta 19 sierpnia I994r. o ochroniezdrorviapsychicznego(Dz.U.z1994

osób
:

r. Nr

111,

poz" 535 zpóżnlejsz1..rni zmianami ),
dnia 1Ż marca 2OO4r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r' Nr 64, poz. 593,
z p óŹrui1sz1łni zmianami ),
Ustawy z drua 8 marca 1990r. o samorządzie gminn1łn ( Dz' U. z200Ir. Nr 142, poz. 1597,
z pożruejsz1łni zmianami ),
Ustawy z drua 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z p ożntej szl4ni zmianami),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oruz zatrudnianiu osób
niepebrosprawnych (Dz. U. z L997 r. Nr 123, poz.776 zpóźruejsrymi zmianami),
Uchwały nr IV sX)ilIV 1661 96 Rady Miejskiej w Wałczu z dńa 15 listopada1996 r. w sprawie

2) Ustałvy z
3)

4)
5)
6)

utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy

w Wałczu dla osób z

Zablxzeniami

Psychicznymi.

$

2. Dom Samopomocy jest jednostką organiz.agyjną Gminy Miejskiej Wałcz działąącąw formie
jednostki budzetowej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

$ 3. Siedziba Domu Samopomocy mieścisię w Wałczu.

ROZDZIAŁ II
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA D0MU sAMoPoMoCY
Celem dziaŁanta Domu Samopomocy jest zapewnienie oparcia społecznego osobom
niepeŁnosprawnym intelektuatnte i z zabwzeniami psychicznymi, które mają trudności w Ęciu
codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków z otoczętllem' w zakręsie psychoedukacji,

$ 4"

zatrudnianiu i sprawach bytowych.

.-

$

5. Do podstawowych zadanDomu Samopomo cy na\eĘ

1

:

1) świadczenie na poziomie obowiąującego standardu usfug bytowych, opiekuńczych,
wspomagających i psychoedukacyjnych w formach i zakresie wynlkającym
Z
indywi dual ny ch p otr z eb,

2) zapewnierue osobom niepehosprawn}Tr mozliwie peŁrego uczestnictwa w Życiu
społecznym, poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodziehrego
funkcjonol,vanla oTaZ

3)

aliĘłlne uczestnictrł,o w zyciu kulfuralnym i społecznym społeczności

lokalnej
umozlir,vięnie pełnienia
instr,nrcjach irp.

jak największe;

liczb-v-

rói

społeczn;rch

lv rodzinie.

środo,,visku-

$ ó. Dom Samopomocy rnoze świadczyćusługi na:zęczosób ruepehrosprawnych zamieszkaĘch
na terenie gmin Powiatu Wałeckiego na podstawie za:ł-arĘchporozumień.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA ŚnonowsKowEco

DOMU sAMoPoMoCY

7. 1. Domem Samopomocy kieruje Kierownjk, który odpowiada za jegoprawidłowe

$

funkcjonowanie.

Ż'

Kierownik T)omu Samopomocy działa jednoosobowo, rLa podstawie peŁnomocnictwa

udzieionego przez Burmistrza Miasta Wałcza.

3.

Strukturę Domu Samopomocy oraz jego wewnętrzną organizację okeślaRegulamin
otgaruzacyny, opracowany przez Kierownika Domu Samopomocy l za\łłiętdzooy prr",
Burmistrza Miasta W ałcza.

ROZDZI'p'IŁIY

GOSPODARKA F'INANSOWA

$

8. Dom

S

amopomocy

j est j

ednostką budzetową Gminy Miej skiej W ałcz.

$ 9. 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu

rzęczow.

2.
3.

4.
5.

6.

Samop6111ocy

jest rccznyplan finansowo _

Plany roczne zatiterdzaBurrnistrz Miasta WaŁcza'
Kontrolę nad prawidłowością gospodarki finansowej Domu Samopomocy sprawuje Gmina
Miejska Wałcz.
obsługę fi.nansowo-księgową Domu Samopomo cy, zbtorczą i do celów sprawozdawczych
realizuj e główny księgowy'
Finansowani e zadańDomu Samopomocy nastęuje:
1) z budzefu państwa w ramach zadanzieconych Gminie Miejskiej Wałcz,
2) z innych prawem dopuszczalnychźródeł.
.
Srodki finansowe Domu Samopomocy,ptzełnaczone na jego działalnośćgromadzone sąna
odrębnym rachunku bankowyrrr.

Dom Samopomocy sporządzaroczne sprawozdania finansowo _ rzeczowe, które
przedkładane są Brrrmistrzowi Miasta W ałcza.

$
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RoZDZIAŁv
P
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1. Dom Samopomocyużywapieczęci zawtetĄącejjego nazwę i adres.
Wszystkie uzripeŁnienia i zmiany postanowień stafutu wymagają uchwały Rady lvliasta

$

12.

r,v

Wałczu.

2.

KoŃC owE

