UCHWAŁA NR XI/351/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11
w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej jednostki
organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy
Maciejewicza 11 z siedzibą w Gdyni.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. z 2018 r. poz. 2245), art. 18 ust.1 pkt 5, art. 51 a ust.1 i 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.1)), art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.2)) oraz § 3 i §
4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586 ze. zm.3)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 01 stycznia 2020 r. ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni wyodrębnia się
ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul.
Maciejewicza 11 i tworzy się odrębną jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Gdyni działającą w formie jednostki
budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza 11 z siedzibą w Gdyni, mogący
posługiwać się skrótem ŚDS Maciejewicza 11 i nadaje się jej statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni przekaże wyodrębnianej jednostce składniki majątku
stanowiące wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni. Przekazanie
nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego według stanu ewidencyjnego na dzień 31 grudnia 2019 r.
§ 3. Należności i zobowiązania w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.
Maciejewicza 11 w Gdyni ujęte w księgach rachunkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni na
dzień 31 grudnia 2019 r., stają się należnościami i zobowiązaniami Środowiskowego Domu Samopomocy
Maciejewicza 11 z siedzibą w Gdyni.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska

1) zm.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529, Dz. U. z 2019 r. poz. 271, poz. 730, poz. 752
Dz. U. z 2018 r. poz. 1878; Dz. U. z 2019 r. poz. 730
3) zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 1752; Dz. U. z 2018 r. poz. 2411; Dz. U. z 2019 r. poz. 967
2) zm.
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Załącznik
do Uchwały Nr ……………….
Rady Miasta Gdyni
z ………………………….. r.

STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY MACIEJEWICZA 11
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza 11, zwany dalej ŚDS lub Domem, jest
jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni finansowaną w formie jednostki budżetowej,
powołaną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową,
działającą w ramach gdyńskiego systemu wsparcia.
§2
Siedzibą i obszarem działania Domu jest miasto Gdynia.
Rozdział 2
Przedmiot działalności podstawowej
§3
1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Uczestnikami Domu mogą być osoby dorosłe, które są mieszkańcami Gminy Miasta
Gdyni.
3. Celem działalności Domu jest:
1) podtrzymywanie oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w
codziennym życiu, umożliwiających uczestnikom funkcjonowanie w środowisku i
życiu społecznym na poziomie odpowiadającym ich indywidualnym możliwościom,
2) aktywizacja i integracja społeczna uczestników,
3) wsparcie członków rodzin uczestników,
4) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób doświadczających kryzysów
psychicznych i ich rodzin,
5) wzmacnianie sieci społecznego środowiskowego wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin, w tym wspieranie działań i ruchów samopomocowych,
6) promowanie i ochrona zdrowia psychicznego.
§4
Do zadań Domu należy:
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,
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4)
5)
6)
7)
8)

podejmowanie działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym,
organizowanie działań w zakresie poradnictwa dla rodzin,
tworzenie warunków dla integracji środowiska rodzin,
współpraca w ramach lokalnej sieci wsparcia społecznego,
rozwijanie form i metod wsparcia środowiskowego.
Rozdział 3
Organizacja Domu

§5
1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor wyłoniony w drodze postępowania
konkursowego.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem Domu nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Gdyni.
§6
Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określają:
1) regulamin organizacyjny,
2) program działalności,
3) plany pracy na każdy rok kalendarzowy,
które podlegają uzgodnieniu z wojewodą i zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Rozdział 4
Gospodarka majątkowa i finansowa Domu
§7
Dom zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
§8
1. Dom prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.
2. Działalność Domu jest finansowana z dotacji z budżetu państwa, środków budżetu miasta
oraz innych źródeł - środków publicznych takich jak: gminne, powiatowe, regionalne
fundusze celowe, rządowe programy i fundusze celowe oraz fundusze strukturalne Unii
Europejskiej. Dochody odprowadzane są na rachunek budżetu miasta.
3. Dom może uzyskiwać dofinansowanie działalności ze źródeł zewnętrznych,
przygotowując w tym celu stosowne wnioski składane za zgodą Prezydenta Miasta Gdyni.
4. Dom może przyjmować i dysponować darowiznami pieniężnymi oraz darami rzeczowymi,
które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.
5. Dom posiada własne rachunki bankowe.
§9
Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Domu, w zakresie określonym
stosowną uchwałą Rady Miasta Gdyni, zapewnia odrębna jednostka organizacyjna Miasta
Gdyni.

Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością Domu
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§ 10
Nadzór merytoryczny oraz nadzór nad gospodarką finansową jest prowadzony przez
Prezydenta Miasta Gdyni, który dokonuje oceny działalności Domu.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 11
Zmiany postanowień Statutu Domu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
gmina może łączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. Powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki
organizacyjne pomocy społecznej niespełniające tego zapisu, mogą funkcjonować na dotychczasowych
zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r. W/w ustawa stanowi podstawę do wyodrębnienia ze struktury Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni (MOPS) dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi jakim jest Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11, jako
samodzielnej jednostki organizacyjnej.
Do kompetencji rady miasta należy powoływanie jednostek gminy i nadawanie im statutu.
Majątek, który dotychczas jest w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i służył do
realizacji celów Środowiskowego Domu Samopomocy stanie się majątkiem nowo utworzonej jednostki.
Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Maciejewicza 11 jako samodzielnej jednostki organizacyjnej
pomocy społecznej nie spowoduje zmiany siedziby, którą w dalszym ciągu będzie budynek położony w Gdyni
przy ul. Maciejewicza 11. Dotychczasowe zadania realizowane przez ośrodek wsparcia funkcjonujący w ramach
MOPS w Gdyni będą kontynuowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza 11 funkcjonujący
w formie jednostki organizacyjnej.
Z uwagi na powyższe przyjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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