
Za��cznik Nr 1
Do Uchwa�y Nr 43/VI/2007

Rady Powiatu Nowotarskiego

Z dnia 8 marca 2007 roku

STATUT

�RODOWISKOWEGO  DOMU  SAMOPOMOCY
„PROMYK”

POBYT  DZIENNY  TYP A i B

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Powiatowy �rodowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu zwany dalej Domem

jest powiatow� jednostk� organizacyjn�.
2. Dom dzia�a jako jednostka bud�etowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

            § 2.

1. Dom funkcjonuje jako dzienny o�rodek wsparcia, realizuj�cy program rehabilitacji 

psychospo�ecznej i przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym:
      -   chorych psychicznie

-    upo�ledzonych umys�owo w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz    osób 
z lekkim upo�ledzeniem umys�owym, gdy jednocze�nie wyst�puj� inne sprz��one

zaburzenia, zw�aszcza neurologiczne.
2. Dom jest placówk� przeznaczon� dla osób pe�noletnich.

§ 3.

1. Siedziba Domu mie�ci si� w nowym Targu przy ulicy Jana Kazimierza 22. Dom posiada fili� 

w Rabce-Zdrój przy Al. Jordana 3.
2. Terenem dzia�alno�ci Domu jest Powiat Nowotarski.

4.   Dom dysponuj�c wolnymi miejscami, mo�e przyj�	 osoby zameldowane poza      
terenem powiatu nowotarskiego.

          § 4.

�rodowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” dzia�a na podstawie:
- Ustawy o pomocy spo�ecznej z dnia 12 marca 2004 r.   (Dz.U. Nr 64, poz. 593     z pó
n.zm.)

- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535)
oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- Uchwa�y Nr 43/VI/2007  Rady Powiatu z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie utworzenia 
jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotarskiego pod nazw�: Powiatowy �rodowiskowy Dom 

Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z fili� w Rabce-Zdroju „Rado�	 �ycia”
- Uchwa�y Nr 135/XIX/2004 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie szczegó�owych zasad ponoszenia odp�atno�ci za pobyt w powiatowym O�rodku 
Wsparcia.

- Postanowie� niniejszego Statutu



           § 5.

1. Bezpo�redni nadzór nad dzia�alno�ci� Domu sprawuje Zarz�d Powiatu Nowotarskiego.
2. Merytoryczny nadzór nad dzia�alno�ci� Domu sprawuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Targu.
3. Osoby przyjmowane s� do Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Pobyt w Domu jest odp�atny. Zasady odp�atno�ci reguluj� stosowne przepisy.

5. Zarz�d Powiatu Nowotarskiego uchwa�� ustala wysoko�	 odp�atno�ci.
6. Za okres uzasadnionej nieobecno�ci na zaj�ciach uczestnik jest zwolniony z odp�atno�ci.

         § 6.

Pobyt w Domu nast�puje za zgod� osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego.

                     § 7.

Szczegó�owe zasady funkcjonowania  Domu okre�la Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin 
Uczestnika �rodowiskowego Domu Samopomocy.

II. Cele i zadania

         § 8.

1. Podstawowym celem dzia�alno�ci Domu jest organizowanie na terenie powiatu oparcia 
spo�ecznego dla osób, które z powodu zaburze� psychicznych maj� powa�ne trudno�ci w 

codziennym funkcjonowaniu 
2. Celem Domu jest poprawa jako�ci �ycia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozwijanie 

samodzielno�ci, zapewnienie bezpiecze�stwa psychicznego i socjalnego, pomoc w kszta�towaniu 
prawid�owych stosunków z otoczeniem, koordynacj� oddzia�ywa� terapeutyczno-

rehabilitacyjnych, wspieranie inicjatyw samopomocowych, promocj� zdrowia psychicznego.

        § 9.

Do podstawowych zada� Domu nale�y w szczególno�ci:
1) podtrzymywanie i rozwijanie umiej�tno�ci �ycia codziennego i samodzielnego 

funkcjonowania
2) prowadzenie rehabilitacji spo�ecznej, zawodowej i psychicznej oraz wspomaganie 

zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi
3) u�atwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi uczestniczenia w �yciu spo�ecznym, 

politycznym, kulturalnym, religijnym
4) reprezentowanie interesów uczestników w spo�eczno�ci lokalnej oraz na kszta�towanie 

w�a�ciwych relacji z otoczeniem
5) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi ochrony godno�ci osobistej i prawa do 

samorealizacji.



III. Organizacja i zarz�dzanie

                    § 10.

1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewn�trz Kierownik.

2. Kierownika Domu zatrudnia Starosta Powiatu Nowotarskiego
3. Kierownik Domu dzia�a na podstawie pe�nomocnictwa udzielonego przez Starost�.

4. Kierownik Domu wykonuje czynno�ci pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.
5. Kierownik Domu jest uprawniony do wydawania zarz�dze�, regulaminów i instrukcji dla 

realizacji zada� statutowych.
6. Kierownik Domu jest odpowiedzialny za w�a�ciw� organizacj� pracy niezb�dn� dla realizacji 

zada� i racjonalne gospodarowanie przyznanymi �rodkami.

                    § 11.

1. Dom jest jednostk� bud�etow� Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
2. Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest na zasadach okre�lonych ustawa  o finansach 

publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pó
n. zm.).
3. �rodki finansowe na realizacj� zada� i prowadzenie Domu zapewnia i nadzoruje ich 

wydatkowanie Wojewoda Ma�opolski.
4. Dom prowadzi w�asn� rachunkowo�	 na zasadach okre�lonych w ustawie  o rachunkowo�ci z dnia

29 wrze�nia 1994r. (Dz.U. Nr 76 z 2002r., poz. 694 z pó
n.zm.) i sporz�dza sprawozdawczo�	 
zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami.

5. Dom posiada odr�bny rachunek bankowy.
6. Dom gospodaruje wydzielonym maj�tkiem, którego warto�	 okre�laj� ksi�gi inwentarzowe

i zarz�dza nim zgodnie z przeznaczeniem.

                  IV. Postanowienia końcowe

§ 12.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie maj� odr�bne przepisy prawa.


