
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/144/2016 

RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 296) i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, z 2015 r. 

poz. 693, 120, 1310, 1607 i 1616 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, Nr 122, poz. 696, z 2015 r. poz. 

1916) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie. 

2. Ogłoszenie, o którym w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 

28 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Środowiskowego Do-

mu Samopomocy w Krępie, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzę-

dzie Gminy w Lgocie Wielkiej oraz poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Lgota Wielka - www. lgota.i-bip.pl.   

  

 Przewodniczący Rady 

 Gminy w Lgocie Wielkiej 

Piotr Nita 
 

 

 
 

 

 
_______________________________________ 

1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 

1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 lipca 2016 r.

Poz. 3330



Załącznik  
do uchwały nr XXIII/144/2016 

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

OBWIESZCZENIE  

RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ  

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu  

Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XXXVI/205/2009 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Do-

mowi Samopomocy w Krępie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 393, poz. 3489), zmieniony: 

1) uchwałą nr XXXVII/215/2009 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmia-

ny uchwały nr XXXVI/205/2009 w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy  
w Krępie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 393, poz. 3489 i poz. 3492), 

2) uchwałą nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXVI/205/2009 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z 30 października 2009 r. w sprawie nadania 
statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krępie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 393, 

poz. 3489 i poz. 3492, z 2016 r. poz. 396), 

3) uchwałą nr XXI/131/2016 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XXXVI/2015/2009 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z 30 października 2009 r. w sprawie nadania sta-

tutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krępie (Dz. Urz. Woj Łódzkiego z 2009 r. Nr 393, poz. 

3489 i poz. 3492, z 2016 r. poz. 396 i poz. 2360) 

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

  

 Przewodniczący Rady 

 Gminy w Lgocie Wielkiej 
Piotr Nita 
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Załącznik  
do obwieszczenia Rady Gminy w Lgocie Wielkiej  

z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu 

Domowi Samopomocy w Krępie 

UCHWAŁA NR XXXVI/205/2009 

RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ 

z dnia 30 października 2009 r. 

w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krępie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: 
Dz. U. 2015 r. poz. 163, z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, z 2015 r. poz. 693, 120, 1310, 1607 i 1616, z 2016 r. poz. 

195) oraz art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. z 2011 r. 

Nr 231, poz. 1375, Nr 122, poz. 696, z 2015 r. poz. 1916) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:  

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KRĘPIE 

§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krępie zwany dalej „Domem” działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. 
zm.) zwanej dalej ustawą o finansach publicznych; 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728  

z późn. zm.) zwanej dalej ustawa o pomocy społecznej; 

3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535  

z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o ochronie zdrowia psychicznego; 

4) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycz-

nych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. 
U. z 1996 r. Nr 5, poz. 38); 

5) zarządzenia nr 176/2009 Wojewody Łódzkiego dnia 7 lipca 2009 r. zmieniającego zarządzenie nr 270/2008 

z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad organizowania, prowadzenia i finansowania środo-
wiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie łódzkim; 

6) uchwały nr XXVI/158/2008 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie utworze-

nia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie. 

§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Lgota Wielka, finansowaną za jej pośrednictwem przez 
Wojewodę Łódzkiego i działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedzibą Domu jest wieś Krępa, Gmina Lgota Wielka. 

3. Dom jest elementem realizowanej w Gminie strategii zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi 
oraz niepełnosprawnym intelektualnie, oparcia społecznego, pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. 

 

 

_______________________________________ 

1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 

1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195. 
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4. Bezpośredni nadzór na działalnością ŚDS prowadzi Dyrektor2)  zatrudniony przez Wójta Gminy Lgota Wiel-

ka. 

§ 3. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 40 osób powyżej 18 roku życia, przewlekle 
psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, zwanych dalej uczestnikami Domu, będących przede 

wszystkim mieszkańcami Gminy Lgota Wielka. 

2. Decyzję administracyjną o skierowaniu i umieszczeniu w ŚDS osoby będącej mieszkańcem Gminy Lgo-

ta Wielka, wydaje Wójt Gminy Lgota Wielka lub z jego upoważnienia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lgocie Wielkiej. 

3.3) (uchylony). 

4. Zajęcia w Domu organizowane są w grupach i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczest-
nika są ustalane w indywidualnym planie wsparcia, aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, przygoto-

wywanym przez zespół wspierająco-aktywizujący w porozumieniu i za zgodą uczestnika lub jego opiekuna 

prawnego, a także w miarę możliwości przy udziale najbliższej rodziny uczestnika. 

5. Różnorodność zajęć terapeutycznych wyznaczana jest potrzebami i zainteresowaniami uczestników,  
a ich forma i treść może być z nimi konsultowana. 

6. Działania Domu mogą być wspierane przez opiekunów uczestników i wolontariuszy. 

§ 4. 1. Celem działalności Domu jest stworzenie warunków społecznego oparcia i pomoc osobom z zabu-
rzeniami psychicznymi i ich rodzinom, dla dostosowania społecznego i osiągnięcia przez nich, w miarę możli-

wości, samodzielności życiowej oraz łagodzenie niedostatków bytowych, leczniczych i opiekuńczych, wspo-

maganych profilaktyką w zakresie zdrowia psychicznego. 

2. Cele działalności Środowiskowego Domu Samopomocy obejmują w szczególności: 

- zorganizowanie uczestnikom bezpiecznego dziennego pobytu, 

-4) (uchylony), 

- podnoszenie sprawności psychofizycznej i aktywizacji uczestników, 

- prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej, 

- umożliwienie uczestnikom realizacji potrzeb kulturalnych, 

- pobudzanie do rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną, 

- inicjowanie przedsięwzięć rozwijających usamodzielnienie, 

- organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, 

- kreowanie postaw samorządności i zaangażowania uczestników na rzecz Domu, 

- organizowanie terapii zajęciowej, w celu rozwijania własnych umiejętności i uzdolnień. 

§ 5. 1. Domem kieruje i reprezentuje jednoosobowo na zewnątrz Dyrektor5), odpowiedzialny za wszystkie 

aspekty działalności Domu. 

2. Dyrektor6) wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników. 
_______________________________________ 

2) Ze zmianą wprowadzoną § 1 pkt 1 uchwały nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 grudnia 2015 

roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/205/2009 w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopo-

mocy w Krępie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 roku poz. 396), który wszedł w życie z dniem 12 lutego 2016 r. 
3) Przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXI/131/2016 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXVI/205/2009 w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krępie (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 2016 roku poz. 2360), który wszedł w życie z dniem 18 maja 2016 r. 
4) Przez § 1 uchwały nr XXXVII/215/2009 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmia-

ny uchwały nr XXXVI/205/2009 w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krępie (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 roku nr 393 poz. 3492), który wszedł w życie z dniem 13 stycznia 2010 r. 
5) Ze zmiana wprowadzoną § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 12 lutego 2016 r. 
6) Ze zmiana wprowadzoną § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 12 lutego 2016 r. 
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3. Dyrektor7) zatrudnia i zwalnia pracowników Domu, ustala zakres ich obowiązków oraz ich wynagrodze-

nie w ramach posiadanych środków. 

4. Dyrektor8) Domu zarządza, w zakresie i formach prawem przewidzianych, określonych w odrębnych 
przepisach, mieniem oddanym do użytkowania, w związku z utworzeniem Domu oraz nabytym bądź oddanym 

do użytkowania w trakcie prowadzenia działalności. 

§ 6. 1. Szczegółowy zakres działania, organizację, zasady funkcjonowania Domu oraz zasady sporządzania, 

przechowywania i dostępu do dokumentacji zbiorczej oraz indywidualnej każdego uczestnika określa regula-
min organizacyjny, opracowany przez Dyrektora9) i zatwierdzony przez Wójta Gminy Lgota Wielka. 

2. Nadzór na działalnością Domu sprawuje Wójt Gminy Lgota Wielka. 

3. Nadzór nad realizacją zadań Domu, w tym nad jakością działalności oraz nad jakością usług, a także nad 
zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda Łódzki. 

§ 7. 1. Wojewoda Łódzki przekazuje środki finansowe na bieżące utrzymanie ŚDS, umożliwiające jego 

prawidłowe funkcjonowanie, w ramach kwot dotacji ustalonych corocznie w części budżetu, której jest dyspo-

nentem. 

2. Prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Lgota Wielka, zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie o finansach publicznych. 

3. Księgowość Domu jest prowadzona na podstawie przepisów prawa obowiązujących w rachunkowości 
budżetowej. 

§ 8.10) Dom używa podłużnej pieczątki o następującej treści: 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

Krępa 23 

97-565 Lgota Wielka 

REGON 100764929 

NIP: 7722370796 

tel. 44 738 15 66. 

§ 9. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

7) Ze zmiana wprowadzoną § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 12 lutego 2016 r. 
8) Ze zmiana wprowadzoną § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 12 lutego 2016 r. 
9) Ze zmiana wprowadzoną § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 12 lutego 2016 r. 
10) Ze zmianą wprowadzoną § 1 pkt 2 uchwały nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/205/2009 w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy  

w Krępie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 roku poz. 396), który wszedł w życie z dniem 12 lutego 2016 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 3330


		2016-07-19T08:54:44+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




