
Załącznik  Nr 1

do Uchwały nr VIII/55/11

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 22 maja 2011 r.

 STATUT

     ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

 W SOCHACZEWIE

        Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Środowiskowy  Dom  Samopomocy  jest  jednostką  organizacyjną  Gminy  Miasto 

Sochaczew.  Bezpośredni  nadzór  nad  Domem  sprawuje  Burmistrz  Miasta 

Sochaczew,  natomiast  nadzór  merytoryczny  i  kontrolny  sprawuje  Wojewoda 

Mazowiecki. 

2. Siedziba  Środowiskowego Domu  Samopomocy mieści  się  w  Sochaczewie  przy 

ul. Zamkowej 4A.

3. Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Sochaczewie  nie  posiada  osobowości 

prawnej.



§ 2

    Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 

111 poz. 535 z późn.zm.), 

• Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( tekst pierwotny: Dz. U. 

2004 r. Nr 64 poz. 593; tekst jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 175 poz.1362, z późn. 

zm.)                 

• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.2001 r. Nr 142 

poz.  1591  )  oraz  innych  przepisów  dotyczących  tworzenia  i  działalności 

Środowiskowych  Domów  Samopomocy,  samorządowych  jednostek 

organizacyjnych oraz innych stosownych przepisów prawa.

§ 3

1. Obszarem działania Środowiskowego Domu Samopomocy jest Miasto Sochaczew.

2. Do Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być przyjmowane osoby spoza 

Miasta Sochaczewa. Podstawą przyjęcia osób spoza terenu miasta jest podpisanie 

stosownego porozumienia między Burmistrzem Miasta, a Wójtem zainteresowanej 

gminy.

3. Osoby przyjmowane są do Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie 

decyzji  administracyjnych  wydanych  z  upoważniania  Burmistrza  Miasta  przez 

Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Sochaczewie  w 

porozumieniu z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 4

Środowiskowy  Dom  Samopomocy  jest  placówką  wsparcia  dziennego  dla  osób 

pełnoletnich  obojga  płci  z  przewlekłą  chorobą  psychiczną  i  osób  upośledzonych 

umysłowo. 



§ 5

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej realizowane przez gminę.

§ 6

1. Celem  działalności  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  jest  tworzenie  sieci 

oparcia    społecznego  dla  osób  z  przewlekłą  chorobą  psychiczną  i  osób 

upośledzonych umysłowo.  

2. Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy:

• wspieranie uczestników i ich rodzin w rozwiązywaniu codziennych problemów 

wynikających z rodzaju niepełnosprawności

• prowadzenie  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  poprzez podtrzymywanie i 

rozwijanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania,

• reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, 

• dążenie  do  pełnej  integracji  osób  niepełnosprawnych  z  lokalnym 

społeczeństwem poprzez ich uczestnictwo w życiu społecznym, politycznym, 

kulturalnym oraz religijnym,

• kształtowanie  właściwych  postaw  społecznych  wobec  osób  z  przewlekłą 

chorobą psychiczną i osób upośledzonych umysłowo oraz wobec ich rodzin

3. Cele i  zadania Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje przy współpracy z:

• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sochaczewie,

• Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Sochaczewskiego

• Poradnią Zdrowia Psychicznego w Sochaczewie,

• Zespołem Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,

• z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,



• innymi jednostkami samorządu gminnego i powiatowego działającymi na rzecz 

spłeczności lokalnych w tym osób niepełnosprawnych.

Rozdział II

Zarządzanie i organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy

§ 7

1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Dyrektor wobec którego czynności z 

zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Miasta.

2. Wobec  pracowników  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  czynności  z  zakresu 

prawa pracy wykonuje Dyrektor.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Środowiskowego Domu 

Samopomocy.

4. Dyrektorem  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  może  być  osoba  posiadająca 

wykształcenie określone w Ustawie  o pomocy społecznej dla tego typu placówek.

5. Strukturę  Środowiskowego  Domu Samopomocy oraz  jego  wewnętrzną  organizację 

określa „Regulamin Organizacyjny”, opracowany przez Dyrektora Środowiskowego 

Domu Samopomocy w  uzgodnieniu  Wojewodą Mazowieckim zatwierdzony przez 

Burmistrza Miasta Sochaczew. 

Rozdział III

Gospodarka finansowa

§ 8

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie finansowany jest z dotacji celowej 

Wojewody  Mazowieckiego  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  administracji 



rządowej realizowanej przez gminę, która do Środowiskowego Domu Samopomocy 

przekazywana jest przez Urząd Miasta w Sochaczewie.

2. Podstawą gospodarki finansowej  Środowiskowego Domu Samopomocy jest  roczny 

plan rzeczowo-finansowy.

3. Rzeczowe wskaźniki  planu dotacji  i  wydatków ustalane są  zgodnie  z  wytycznymi 

Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

4. Plan rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Sochaczew.

§ 9

      Środowiskowy Dom Samopomocy uzyskuje dochody:

• z dotacji celowych przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego

• środków własnych Gminy Miasta Sochaczew

• innych  dotacji  celowych  na  realizację  zadań  bieżących  na  podstawie  zawartych 

porozumień i umów 

• darowizn przekazywanych przez osoby prawne i fizyczne.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

Środowiskowy Dom Samopomocy używa pieczęci podłużnej o treści:

                                                  Środowiskowy Dom Samopomocy

96-500 Sochaczew ul. Zamkowa 4A
tel./fax (0-46) 863-55-80
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