
Zał�cznik do 
Uchwały Nr XXVII/176/2004 
Rady Miejskiej w Pleszewie z 
dnia 30 grudnia 2004 r.. 

S T A T U T  

�rodowiskowego Domu Samopomocy 
w Pleszewie 

 
 

§ l. �rodowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej „�DS" działa na podstawie obowi�zuj�cych 
przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. 

 
 
§ 2.l. Terenem działania �DS jest Miasto i Gmina Pleszew.  

2. Siedzib� �DS jest Pleszew. 
 
 

§ 3.l. �DS jest wyodr�bnion� jednostk� bud�etow� Miasta i Gminy Pleszew. 
2.�DS rozlicza si� z bud�etem Miasta i Gminy w oparciu o plan finansowy, 

okre�laj�cy wpływy, wydatki oraz wysoko�� rozlicze� z bud�etem. 
�ródłem finansowania działalno�ci statutowej s� �rodki przekazane przez Miasto i Gmin� 
oraz Wojewod�. Wydatki przeznaczone s� na pokrycie kosztów realizacji zada� �DS. 

 
 
§ 4. Celem działania SDS jest zapewnienie dziennego pobytu, podstawowych �wiadcze� 

opieku�czych, rekreacyjno-kulturalnych, psychiatrycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji 
społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi, którzy ze wzgl�du na stan zdrowia, 
sytuacj� �yciow�, warunki mieszkaniowe, rodzinne i materialne kwalifikuj� si� do 
korzystania z tej formy pomocy. 

 
 
§ 5. Realizuj�c zadania okre�lone w § 4, �DS winien zaspakaja� potrzeby bytowe i 

zdrowotne mieszka�ców �DS oraz umo�liwi� rozwój ich osobowo�ci, a w szczególno�ci 
zapewni�: 

 
1) porady psychologiczne, 
2) porady psychiatryczne, 
3) indywidualn� terapi� pedagogiczn�: 

-terapia i resocjalizacja w dziedzinie zachowania,  
-interwencje w �rodowisku, 

4) poradnictwo psychologiczne - diagnoza psychologiczna, 
5) terapi� zaj�ciow�: 

-terapia muzyczna,  
-terapia plastyczna, 

6) treningi relaksacyjne, 



7) opiek� piel�gniarsk�, 
8) rehabilitacj� ruchow�, 
9) po�rednictwo i pomoc w rozwi�zywaniu problemów �ycia 

codziennego. 

§ 6.   W realizacji swych zada� �DS współpracuje m.in. z: 
1) Wojewod�, 
2) Powiatem, 
3) pa�stwowymi jednostkami organizacyjnymi, 
4) samorz�dowymi jednostkami bud�etowymi, 
5) organizacjami społecznymi, zwi�zkami zawodowymi, 

stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie pomocy społecznej. 

§ 7. �DS prowadzi samodzieln� gospodark� finansowana zasadach okre�lonych w przepisach 
reguluj�cych działalno�� jednostek bud�etowych. 

§ 8.  Szczegółow� struktur� wewn�trzn�, zadania, zakres działania oraz zasady funkcjonowania 
�DS okre�la Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym. 

§ 9. 1. �DS kieruje  Dyrektor,   odpowiedzialny za jego   działalno��, który w 
szczególno�ci: 

1) ustala potrzeby Miasta i Gminy w zakresie zada� realizowanych 
przez �DS, 

2) ustala plan działalno�ci �DS, 
3) realizuje polityk� kadrow� �DS, 
4) zarz�dza mieniem i reprezentuje �DS na zewn�trz, 
5) sprawuje nadzór nad prac� pracowników �DS, 
6) składa coroczne sprawozdanie Radzie Miejskiej z działalno�ci 
�DS oraz przedstawia potrzeby pomocy społecznej w tym zakresie, 

7) po zako�czeniu ka�dego kwartału składa sprawozdanie 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew z działalno�ci �DS. 

2. Dyrektora �DS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 10. 1.   Główny Ksi�gowy �DS organizuje działalno�� finansowo - ksi�gow� �DS zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami. 

2. Główny Ksi�gowy odpowiada za gospodark� finansow� �DS i 
rozliczenie z bud�etem. 

3. Prawa i obowi�zki Głównego Ksi�gowego reguluj� odr�bne przepisy. 

§11.   Zmiany postanowie� Statutu wymagaj� formy przyj�tej dla jego nadania. 
 


