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UCHWAŁA NR X/74/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku
i nadaniu statutu
Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506) art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1508), art. 1 ust. 2 i art. 9 ust. 2
i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U z 2018r.,
poz. 1878; z 2019r., poz. 730) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XL/310/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku i nadaniu statutu wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Monika Przysmak

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/74/19
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2019r.
STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LUBSKU
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku zwany dalej „domem samopomocy” jest ośrodkiem
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i funkcjonuje
jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej.
§ 2. 1. Dom samopomocy posiada swoją siedzibę w Lubsku, przy ul. Bohaterów 2,
2. Obszarem jego działania jest gmina Lubsko oraz na podstawie zawartych porozumień, gminy ościenne.
§ 3. Dom samopomocy działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506),
2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869),
4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1878,
z 2019, poz. 730),
5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586),
6. uchwały Rady Miejskiej w Lubsku i niniejszego statutu,
7. zarządzenia Burmistrza Lubska zlecającego prowadzenie domu samopomocy:
a. Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku lub
b. „Podmiotowi uprawnionemu”, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanym
dalej „jednostką prowadzącą”.
8. opracowanymi przez organ prowadzący i zatwierdzonymi przez organ zlecający prowadzenie domu
samopomocy:
a) regulaminu organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną,
b) programu działalności wraz z planem pracy domu samopomocy.
§ 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna pomocy
społecznej dziennego pobytu.
§ 5. 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.
§ 6. Dom samopomocy swoją szczegółową działalność realizuje i dostosowuje do przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie ustaw wymienionych w § 3 ust. 1 – 4 niniejszego statutu, w tym
rozporządzeń i wytycznych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego m.in. w zakresie:
1. Sposobu funkcjonowania domu samopomocy.
2. Trybu kierowania i przyjmowania uczestników do domu samopomocy.
3. Kwalifikacji osób wykonujących usług.
4. Standardów usług świadczonych przez dom samopomocy.
5. Odpłatności miesięcznej uczestników za usługi świadczone w domu samopomocy.
§ 7. Nadzór nad domem samopomocy sprawują organa administracji rządowej i samorządowej w zakresie
swoich kompetencji ustawowych.
§ 8. Zamiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

