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Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

 

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SWARZĘDZU 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu, zwany dalej ŚDS jest wyodrębnioną 
jednostką organizacyjną Gminy Swarzędz, powołaną do realizacji zadań zleconych Gminie 
Swarzędz przez administrację rządową. 

§ 2. 

ŚDS działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze 

zm.); 

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1878 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze 

zm.); 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.351); 

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., nr 238, poz. 1586 ze zm.); 

6) innych aktów prawnych regulujących zadania gminy w zakresie prowadzenia ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

7) niniejszego Statutu. 

§ 3. 

Siedziba ŚDS mieści się w Swarzędzu przy ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz. 

§ 4. 

ŚDS jest domem typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych. 

§ 5. 



Obszarem działania ŚDS jest obszar administracyjny Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 6. 

ŚDS używa pieczęci zgodnie z nazwą w pełnym brzmieniu: „Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Swarzędzu, ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz”. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania 

§ 7. 

Celem działalności ŚDS jest: 

1) wspieranie samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi i ich 

integracja w środowisku lokalnym; 

2) profilaktyka zaburzeń psychicznych i pomoc w radzeniu sobie z chorobą; 

3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie; 

4) promocja zdrowia psychicznego i edukacja społeczności lokalnej; 

5) wspieranie rodzin i bliskich osób z zaburzeniami psychicznymi; 

6) aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 8. 

Do zadań ŚDS należy w szczególności: 

1) zapewnienie uczestnikom bezpiecznego miejsca pobytu oraz warunków podejmowania 

aktywności; 

2) prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących w formie zespołowych i indywidualnych 

treningów dla uczestników; 

3) zapewnienie uczestnikom niezbędnej pomocy i opieki; 

4) podejmowanie działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym; 

5) organizowanie działań w zakresie poradnictwa dla rodzin; 

6) tworzenie warunków dla integracji środowiska rodzin; 

7) współpraca w ramach lokalnej sieci wsparcia społecznego; 

8) rozwijanie form i metod wsparcia środowiskowego. 

Rozdział 3. 

Zasady działania i organizacji ŚDS 

§ 9. 



1. Działalnością ŚDS kieruje Kierownik odpowiedzialny za realizację zadań statutowych, 

budżetowych oraz reprezentowanie ŚDS na zewnątrz. 

2. Stosunek pracy z Kierownikiem ŚDS nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz, jak również wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy. 

3. Kierownik ŚDS działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 

4. Kierownik ŚDS wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych 

w ŚDS. 

5. Kierownik ŚDS może wydawać zarządzenia, regulaminy i inne instrukcje regulujące 

organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania ŚDS. 

§ 10. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS określają również: 

1) Regulamin organizacyjny; 

2) Program działalności; 

3) Plany pracy na każdy rok kalendarzowy, 

które podlegają uzgodnieniu z wojewodą i zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Swarzędz. 

Rozdział 4. 

Gospodarka majątkowa i finansowa 

§ 11. 

1. ŚDS jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych oraz przepisach wykonawczych wydawanych na podstawie tej ustawy, a także 

ustawy o rachunkowości. 

2. ŚDS prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków, 

zwany planem finansowym. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową ŚDS odpowiada jego Kierownik. 

4. Działalność ŚDS finansowana jest z budżetu Wojewody Wielkopolskiego jako zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

5. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 12. 


