UCHWAŁA NR XLIV/116/2013
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 2 września 2013 r.
w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 36 pkt 2 lit. m, art. 51 ust. 4, art. 51a ust. 1, 2, 4 i 5
i art. 51b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548), § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z § 2
pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) oraz art. 40 ust.2 pkt 2,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 i 645)Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Przekształca się Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim ul. Iłżecka 31, utworzony na podstawie uchwały Nr XXII/114/91 Rady
Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu
Świętokrzyskim, zmienionej uchwałą Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu
Świętokrzyskim z dnia 31 października 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania
Zakładu Dziennego Pobytu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Zespołami
Neurologicznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim (Dziennik Urzędowy Województwa
Świętokrzyskiego Nr 255 poz. 2518) w środowiskowy dom samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi - typ B i C.
2. Nadaje się Zakładowi Opiekuńczo - Rehabilitacyjnemu w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 31 nową nazwę: „Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu
Świętokrzyskim ul. Iłżecka 31”.
§ 2. Ustala się statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 31, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Nr XXII/114/91 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia
24 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład
Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim, wprowadza się następujące
zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod
nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim”;
2) § 1 – 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Tworzy się Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu
Świętokrzyskim jako jednostkę budżetową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zwany
dalej „ŚDS”.
§ 2. 1. ŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą jako ośrodek
wsparcia dziennego pobytu, typu B i C, realizującą zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej w postaci świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
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2. Celem działalności SDŚ jest stwarzanie warunków społecznego oparcia i pomoc
uczestnikom SDŚ i ich rodzinom w dostosowaniu do życia w społeczeństwie,
przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji, dążenie do osiągnięcia przez nich
samodzielności życiowej poprzez świadczenie usług na zasadach określonych
w ustawie o pomocy społecznej, rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów
samopomocy oraz statucie i regulaminie organizacyjnym ŚDS.
3. ŚDS świadczy usługi, o których mowa w ust. 1, na powierzchni 756 m2,
w budynku o łącznej powierzchni użytkowej 2293,23 m2, znajdującym w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 31, na nieruchomości o powierzchni 0,4994 ha
(dz. nr 53), stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i przekazanej ŚDS
w zarząd”;
3) uchyla się § 3 i 4.
§ 4. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały podlega ograniczeniu podmiotowy
zakres usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowcu
Świętokrzyskim na Os. Pułanki 10 do typu A, tj. do zakresu ustalonego uchwałą
Nr XVIII/196/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z 28 grudnia 2011 r. w sprawie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim (Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 579).
2. W związku z ust. 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
przekaże Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim
odpowiednią część mienia stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wraz
z odpowiadającą mu częścią zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu
Świętokrzyskim na Os. Pułanki 10 (typ B i C), z zastosowaniem trybu art. 231 Kodeksu pracy.
§ 5. Osoby korzystające w dacie wejścia w życie niniejszej uchwały z usług
dotychczasowego Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 31 na mocy ostatecznych decyzji administracyjnych mają prawo do ich
kontynuowania po uzyskaniu nowej decyzji administracyjnej o skierowaniu do
Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim, na zasadach
wynikających z rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
§ 6. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu
Świętokrzyskim sporządzi bilans i inwentaryzację mienia przekształcanego Zakładu
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 31– na datę wejścia
w życie niniejszej uchwały, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330).
§ 7. Tracą moc:
1) uchwała Nr XIII/161/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia
2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego
w Ostrowcu Świętokrzyskim (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
Nr 238 poz. 358 z późn. zmn.);
2) uchwała Nr XXI/239/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności, zwrotu
wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone
w Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim, warunków
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częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (Dziennik
Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 155 poz. 1551);
3) uchwała Nr XXVIII/113/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
11 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz uchwałę w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
(Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 3140).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu:
1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
2) na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy
„Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 31.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miasta
mgr Janusz
Wojciech Kotasiak
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/116/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2 września 2013 r.
STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „PRZYSTAŃ”
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany
dalej „ŚDS”, działa w szczególności na podstawie:
1) uchwały Nr XXII/114/91 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 kwietnia
1991 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład OpiekuńczoRehabilitacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim z późn. zm.,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.
zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.
zm.),
4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.),
5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586);
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885),
7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616),
8) niniejszego statutu.
§ 2. ŚDS jest jednostką organizacyjną Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zwanej dalej
„Gminą”, zorganizowaną w celu wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji
rządowej, określonego w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia
psychicznego, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, z uwzględnieniem § 6.
§ 3. 1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. W razie wolnych miejsc w ŚDS istnieje możliwość korzystania z jego usług także przez
osoby z terenu pozostałych gmin wchodzących w skład Powiatu Ostrowieckiego – po
uprzednim zawarciu stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski
a gminą właściwą dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS oraz na
podstawie decyzji administracyjnej właściwego ośrodka pomocy społecznej o skierowaniu do
ŚDS.
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§ 4. Siedzibą ŚDS jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 31.
§ 5. ŚDS posługuje się pieczątką prostokątną o treści : „Środowiskowy Dom Samopomocy
„Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 31 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax ………….”.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot ŚDS
§ 6. 1. ŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski i działa jako ośrodek wsparcia – dziennego pobytu – typu B i C.
2. Z pobytu w ŚDS mogą korzystać, z uwzględnieniem ust. 3 i 4, osoby:
1) głęboko upośledzone umysłowo,
2) upośledzone umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, u których występują
sprzężenia neurologiczne,
3) wykazujące inne zaburzenia psychiczne
- nie wymagające leczenia szpitalnego lub pobytu w całodobowej stacjonarnej placówce
opiekuńczej.
3. ŚDS świadczy usługi dla niżej wymienionych osób, zwanych dalej „uczestnikami”:
1) dzieci w wieku przedszkolnym,
2) dzieci i młodzieży w wieku 6 – 7 lat – do 25 lat, kwalifikujące się do nauczania
indywidualnego lub do objęcia zespołowymi zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla
dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz.
529),
3) osób powyżej 25 lat
- z wyłączeniem dzieci i młodzieży będących uczniami Zespołu Szkół Specjalnych
w Ostrowcu Świętokrzyskim, kwalifikujących się do korzystania ze świetlicy szkolnej
przy wyżej wymienionej szkole specjalnej lub korzystających z takiej świetlicy.
4. ŚDS świadczy usługi maksymalnie dla 30 osób.
5. ŚDS jest czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.
§ 7. 1. Celem działalności ŚDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin, ich integracja
społeczna oraz kompensowanie skutków zaburzeń psychicznych, zwłaszcza poprzez:
1) aktywizowanie i zwiększanie samodzielności życiowej uczestników oraz stwarzanie
warunków do nabycia przez nich umiejętności wykonywania podstawowych czynności
życia codziennego i doskonalenie już nabytych,
2) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne przywracające uczestnikom zdolność do życia
we własnym środowisku społecznym,
3) stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie dla poszczególnych uczestników
indywidualnych planów zajęć wspierająco-aktywizujących w zależności od możliwości
psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb i zainteresowań (treningi samoobsługi
i umiejętności społecznych),
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4) rehabilitację ruchową i społeczną,
5) integrację społeczną, zwłaszcza poprzez inicjowanie i prowadzenie działań mających na
celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników poprzez aktywny udział
w wydarzeniach społecznych i kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
6) zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki nad uczestnikami ze strony
rodziny bądź instytucji opiekuńczych,
7) wspieranie działań samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego,
8) współpracę z rodzinami (opiekunami) uczestników, w tym także poprzez organizowanie
specjalistycznych szkoleń oraz poradnictwo (psychologiczne i prawne),
9) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
10) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości celem przeciwdziałania ich
dyskryminacji.
2. ŚDS realizuje swoje zadania współpracując zwłaszcza z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, organizacjami
pozarządowymi, kościołem katolickim oraz innymi związkami wyznaniowymi, podmiotami
leczniczymi, jednostkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, placówkami
oświatowymi, kulturalnymi oraz innymi podmiotami.
§ 8. 1. Uczestnicy ŚDS mogą brać udział – na wniosek Dyrektora ŚDS lub rodziców
(opiekunów) – w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w ŚDS na
zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia
2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
dla dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz.
529).
2. Uczestnikom zamieszkałym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, biorącym udział
w zajęciach, o których mowa w ust. 1, lub realizujących nauczanie indywidualne, ŚDS
umożliwia nieodpłatny transport z i do miejsca zamieszkania.
3. Uczestnicy ŚDS, nie realizujący nauczania indywidualnego bądź nie biorący udziału
w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych mogą korzystać z usługi transportowej, o której
mowa w ust. 1, świadczonej przez ŚDS za odpłatnością, wynikającą z kalkulacji osobowo –
rzeczowych kosztów dziennego dowozu, opracowanej przez Dyrektora ŚDS, zatwierdzoną
zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanego dalej „Prezydentem
Miasta”.
§ 9. 1. ŚDS umożliwia uczestnikom realizację prawa do spożywania jednego gorącego
posiłku, przygotowanego przez kuchnię ŚDS, przyznawanego decyzją administracyjną przez
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwanego
dalej „Dyrektorem MOPS” na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej lub
ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.).
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2. Uczestnicy ŚDS, którzy nie kwalifikują się, z uwagi na wysokość dochodu na osobę
w rodzinie, do uzyskania decyzji, o której mowa w ust. 1, mają możliwość zakupu posiłku
przygotowanego przez kuchnię ŚDS za odpłatnością, wynikającą z kalkulacji osobowo –
rzeczowych kosztów jednego posiłku, opracowanej przez Dyrektora ŚDS, zatwierdzoną
zarządzeniem Prezydenta Miasta.
§ 10. 1. Uczestnicy są kierowani do ŚDS decyzją Dyrektora MOPS, który wydaje również
decyzję ustalającą odpłatność uczestnika za korzystanie z usług ŚDS.
2. Szczegółowe zasady i tryb kierowania do ŚDS oraz odpłatności za świadczone przez
niego usługi regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie
środowiskowych domów samopomocy i regulamin organizacyjny ŚDS, z uwzględnieniem
§ 8 ust. 2 i 3 oraz § 9 niniejszego statutu.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie ŚDS
§ 11. 1. ŚDS podlega Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwaną dalej „Radą
Miasta”.
2. Działalność merytoryczną i finansową ŚDS nadzoruje i kontroluje
Świętokrzyski oraz Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona.

Wojewoda

§ 12. 1. ŚDS prowadzi swoją działalność w oparciu o regulamin organizacyjny ŚDS,
program działalności ŚDS i plan pracy ŚDS opracowywane na każdy rok kalendarzowy.
2. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 1 określa szczegółowe zasady
funkcjonowania ŚDS, w tym zasady korzystania z jego usług, oraz strukturę organizacyjno kadrową ŚDS, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie środowiskowych
domów samopomocy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, opracowuje w uzgodnieniu z Wojewodą
Świętokrzyskim Dyrektor ŚDS, a zatwierdza Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
§ 13. 1. ŚDS kieruje jednoosobowo i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor ŚDS.
2. Dyrektor ŚDS jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta, który wykonuje
wobec dyrektora funkcję pracodawcy.
3. Dyrektorem ŚDS może być osoba spełniająca wymogi określone w rozporządzeniu
w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
§ 14. 1. Dyrektor ŚDS kieruje jego działalnością na podstawie i w granicach udzielonego
mu przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.
2. W razie nieobecności Dyrektora ŚDS zastępuje go wyznaczony przez niego na piśmie
pracownik ŚDS.
§ 15. Dyrektor ŚDS zatrudnia pracowników ŚDS, stosownie do stwierdzonych przez siebie
potrzeb, gwarantujących prawidłową realizację przez ŚDS jego statutowych zadań,
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów
samopomocy oraz wykonuje w stosunku do wszystkich pracowników funkcje pracodawcy.
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§ 16. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową działalność ŚDS, realizację jego zadań
statutowych, w tym w szczególności za należytą organizację pracy oraz prawidłowe, zgodne
z prawem, zasadami celowości, rzetelności i gospodarności funkcjonowanie ŚDS.
§ 17. 1. Status prawny, prawa i obowiązki wszystkich pracowników ŚDS regulują przepisy
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458
z późn. zm.), regulamin organizacyjny ŚDS oraz regulamin pracy ustalony przez Dyrektora
ŚDS.
2. Zatrudnianie pracowników ŚDS na urzędnicze stanowiska kierownicze i stanowiska
urzędnicze, w tym na stanowiska Dyrektora i Głównego Księgowego, następuje, zgodnie
z ustawą, o której mowa w ust. 1, w otwartym naborze.
3. Zasady wynagradzania pracowników ŚDS określają przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.) oraz regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora
ŚDS, z uwzględnieniem przepisów tego rozporządzenia.
Rozdział 4.
Mienie ŚDS
§ 18. 1. Mienie stanowiące siedzibę ŚDS oraz wyposażenie niezbędne do realizacji jego
zadań statutowych stanowi własność Gminy.
2. Przejęcie przez ŚDS składników mienia następuje w drodze odpowiednich aktów
organów Gminy i stosownego protokołu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
prawa.
3. Środki trwałe i nietrwałe mogą być nabywane i zbywane przez ŚDS na podstawie
i w granicach pełnomocnictwa, o którym mowa w § 14 ust. 1.
§ 19. Dyrektor ŚDS jednoosobowo zarządza przekazanym mu w zarząd mieniem
i gospodaruje nim zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego ochronę.
Rozdział 5.
Gospodarka finansowa ŚDS
§ 20. 1. ŚDS jest jednostką budżetową Gminy finansowaną za jej pośrednictwem z budżetu
Wojewody Świętokrzyskiego, z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, określone w art. 51 lit. a ustawy o pomocy społecznej.
2. Źródłami dochodu budżetu realizowanego przez ŚDS, poza środkami, o których mowa
w ust. 1, mogą być także:
1) dofinansowanie ze środków własnych z budżetu Gminy,
2) środki z programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym
Unii Europejskiej,
3) środki z budżetu innych gmin Powiatu Ostrowieckiego przekazane do budżetu Gminy
w związku z zawarciem porozumień, o którym mowa w § 3 ust. 2,
4) darowizny, zapisy i spadki oraz inne dochody, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
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3. Dochody pozyskiwane przez ŚDS z tytułu opłat za świadczone przez niego usługi
stanowią, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dochód budżetu państwa (Wojewody
Świętokrzyskiego), z zastrzeżeniem dochodów, o których mowa w § 8 ust. 3 i § 9 ust. 2, które
stanowią dochód budżetu Gminy.
§ 21. 1. ŚDS prowadzi gospodarkę finansowo-księgową na podstawie corocznego planu
dochodów i wydatków (planu finansowego) objętego budżetem Gminy.
2. Za realizację planu finansowego odpowiedzialny jest Dyrektor ŚDS.
3. Dyrektor ŚDS jest zobowiązany do składania sprawozdań z wykonania planu
finansowego ŚDS zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
§ 22. Przy wydatkowaniu środków finansowych w związku z zamawianiem dostaw lub
usług na potrzeby statutowej działalności, Dyrektor ŚDS stosuje ustawę z dnia 29 stycznia
2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
§ 23. ŚDS prowadzi gospodarkę finansowo-księgową zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o finansach publicznych i z przepisami do niej wykonawczymi, w tym zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 16156), a także zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia
29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).
§ 24. ŚDS posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 25. Kontrolę prawidłowości gospodarki finansowej ŚDS przeprowadza Wojewoda
Świętokrzyski oraz Prezydent Miasta.
Rozdział 6.
Kontrola i nadzór nad działalnością ŚDS
§ 26. Kontroli działalności ŚDS z ramienia Rady Miasta dokonuje Komisja Rewizyjna
Rady Miasta.
§ 27. Nadzór merytoryczny i finansowy nad całokształtem działalności ŚDS sprawuje
Wojewoda Świętokrzyski, a ponadto Prezydent Miasta.
§ 28. 1 Kontrolę wewnętrzną w ŚDS sprawują:
1) Dyrektor ŚDS – co do całego zakresu działalności ŚDS,
2) Główny Księgowy ŚDS – w zakresie spraw finansowo – księgowych, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Dyrektor ŚDS ustala szczegółowy system kontroli zarządczej w ŚDS, zgodnie z ustawą
o finansach publicznych.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 29. Dyrektor ŚDS, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów
samopomocy, obowiązany jest do składania Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz
Prezydentowi Miasta w każdym roku budżetowym sprawozdania z działalności ŚDS, którego
szczegółowy zakres określają przepisy tego rozporządzenia.
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§ 30. Szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS, w tym zakres świadczonych usług,
odpłatność za usługi, tryb kierowania i przyjmowania do ŚDS i jego strukturę organizacyjnokadrową określają przepisy ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie
środowiskowych domów samopomocy oraz regulamin organizacyjny ŚDS.
§ 31. Likwidacja ŚDS następuje na podstawie uchwały Rady Miasta.
§ 32. Statut ŚDS oraz jego zmiany uchwala Rada Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak
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