
                                                                                                                      
 

Uchwała Nr  XLI/294/2006 
Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia  25.05.2006r. 
 
 
w  sprawie:   zmiany  Statutu  Środowiskowego  Domu  Samopomocy   
                       w  Pleszewie 
 
 
       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r.                               
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.17       
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64,         
poz. 593 ze zmianami), art.8 ust. 1 oraz art.9 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.         
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami),             
Rada  Miejska  w  Pleszewie  uchwala,  co  następuje: 
 
 
§ 1.  W  Statucie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Pleszewie  nadanego  

uchwałą Nr XXVII/176/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 
2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z 
dnia 29 października 1999 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocowego w Pleszewie, wprowadza  się następujące  zmiany: 

 
          1)   § 4  otrzymuje brzmienie: 

            „Celem działania ŚDS jest zapewnienie dziennego pobytu, podstawowych 
świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno-kulturalnych, psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej, rehabilitacji ruchowej i społecznej osobom z zaburzeniami 
psychicznymi lub osobom z upośledzeniem umysłowym, którzy ze wzglę-
du na stan zdrowia, sytuację życiową, warunki mieszkaniowe, rodzinne              
i materialne kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.” 

 
          2)  w  § 5  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
                       „terapię zajęciową: 
                       -  terapia muzyczna, 
                       -  terapia plastyczna,         
                       -  ergoterapia,” 
          3)  w  § 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
                       „rehabilitację ruchową i społeczną,” 
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

do uchwały Nr  XLI/294/2006 
Rady Miejskiej w Pleszewie  

z dnia 25.05.2006r. 
 
 
 
 
        Stosownie do art.8 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami) do zadań gminy należy 
organizowanie na obszarze swojego działania, w porozumieniu z zakładami 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej, oparcie społeczne dla osób, które z powodu 
choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu 
codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie 
edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. 
          W celu realizacji tego zadania celowe jest dokonanie zmiany Statutu 
Środowiskowego Domu Samopomocy w proponowany sposób. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


