UCHWAŁA NR 262/XIV/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktury organizacyjnej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku i utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Środowiskowy Dom
Samopomocy z siedzibą w Płocku oraz nadania jej Statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815),
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51a ust. 1 i 2, art. 51c
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 i poz. 1690), art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, ze zm.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 730 i poz. 1690) oraz § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1586, ze
zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1752, Dz. U. z 2018 r. poz. 2411 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 967) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1583) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2020 roku wyodrębnia się Środowiskowy Dom Samopomocy ze struktury
organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku i tworzy się jednostkę budżetową o nazwie
Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Płocku, zwaną dalej Domem.
2. Jednostce budżetowej, o której mowa w ust. 1, nadaje się Statut w brzmieniu określonym w Załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dom wyposaża się w składniki mienia, znajdujące się w ewidencji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku, wykorzystywane przez działający w jego strukturze organizacyjnej Środowiskowy Dom
Samopomocy, po przeprowadzeniu inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
2. Należności i zobowiązania w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku, ujęte
w księgach rachunkowych Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Płocku na dzień 31 grudnia 2019 roku,
stają się należnościami i zobowiązaniami bilansu otwarcia Domu.
§ 3. Pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Płocku, działającym w strukturze
organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, z dniem 1 stycznia 2020 roku stają się
pracownikami Domu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik
do Uchwały Nr 262/XIV/2019 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 listopada 2019 roku

STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W PŁOCKU
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);
4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 ze zm.);
5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. nr 238 poz. 1586 ze zm.);
6) innych obowiązujących przepisów prawa;
7) niniejszego Statutu.
2. W przypadku zmiany aktów prawnych wymienionych w ust. 2 lub miejsca ich publikacji po wejściu w życie
Statutu, należy stosować akty prawne z uwzględnieniem tych zmian.
§ 2.
1. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy-Miasto Płock działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Domu jest miasto Płock, z adresem: ul. Mickiewicza 7 A, 09-400 Płock.
3. Dom prowadzi działalność w budynkach:
1) przy ul. Mickiewicza 7A,
2) przy ul. Mickiewicza 5,
3) przy ul. Mickiewicza 3.
4. Obszarem działania Domu jest Gmina-Miasto Płock.
5. Dom może również przyjmować mieszkańców innych gmin na mocy zawartych przez gminy porozumień.
II. Przedmiot i zakres działania.
§ 3.
1. Dom przeznaczony jest dla osób:
1) przewlekle psychicznie chorych, typ A,
2) z niepełnosprawnością intelektualną, typ B.
2. Przedmiotem działalności Domu jest realizacja zadań zleconych Gminie-Miasto Płock z zakresu administracji
rządowej mających na celu ochronę zdrowia psychicznego poprzez udzielanie oparcia społecznego osobom
z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności
adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
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§ 4.
1. Do zadań Domu należy w szczególności:
1) podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
2) organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności fizycznej i szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;
3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych.
2. Dom realizuje swoje zadania głównie poprzez:
1) udział uczestników w zajęciach prowadzonych w grupach lub indywidualnie;
2) organizację czasu pobytu uczestników z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości, zainteresowań;
3) pogłębianie integracji ze środowiskiem lokalnym;
4) współpracę z rodzinami i opiekunami uczestników Domu.

III. Administracja.
§ 5.
1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora Domu ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor Domu.
6. Dyrektor kieruje Domem oraz odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem, a w szczególności za:
1) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
2) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
3) nadzór nad realizacją zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Domu,
4) sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów finansowo-rzeczowych oraz
inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań.
7. Obsługę organizacyjną i administracyjną Domu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
IV. Organizacja i zasady działania jednostki.
§ 6.
1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Domu oraz szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny
Domu sporządzony w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka
w drodze zarządzenia.
2. Nadzór nad działalnością Domu sprawują - w zakresie swoich kompetencji - Prezydent Miasta Płocka
samodzielnie lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (MOPS) oraz Wojewoda
Mazowiecki.
V. Majątek i finanse jednostki.
§ 7.
1. Środki finansowe na działalność Domu pochodzą z dotacji celowej z budżetu Państwa oraz z innych źródeł.
2. Dom prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Domu
dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
3. Wszelkie wpływy uzyskane przez Dom stanowią dochody budżetu Miasta Płocka i dochody budżetu Państwa.
4. Wydatki Domu realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach
publicznych oraz innych przepisów.

Id: 133C787B-7046-4045-B4F6-775C25AF9150. Uchwalony

Strona 2

5. Obsługa finansowo – księgowa Domu jest prowadzona przez MOPS w Płocku.
6. Rachunkowość oraz sprawozdawczość prowadzona jest przez pracowników MOPS w Płocku.
7. Sprawozdania finansowe i budżetowe Domu sporządzają pracownicy MOPS w Płocku, podpisuje Główny
Księgowy MOPS w Płocku oraz Dyrektor MOPS w Płocku jako kierownik jednostki obsługującej i przekazuje
terminowo do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
8. Dom prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jego dyspozycji.
9. Decyzje w sprawie zbycia i nabycia składników majątku o wartości początkowej do 3 500,00 zł podejmuje
samodzielnie Dyrektor Domu, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza
przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka.
10. Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka oraz stosowanych zasad
rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.
§ 8.
1. Liczbę pracowników w Domu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w ramach posiadanych środków finansowych.
2. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników, jest możliwe wyłącznie za zgodą
Prezydenta Miasta Płocka.
VI. Postanowienia końcowe
§ 9.
Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność jednoosobowo za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
§ 10.
Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane przez Radę Miasta Płocka.
§ 11.
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w Uchwale.
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