UCHWAŁA NR XXXI.555.2020
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 ,,Arkadia” w Zielonej Górze
1)
oraz zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
2)
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r. poz.
249) nadaje się
Statut Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze, zwany dalej „Domem”, jest
gminną jednostką budżetową Miasta Zielona Góra wykonującą zadania administracji rządowej w zakresie
przewidzianym dla środowiskowych domów samopomocy.
§ 2. 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego dla 30 osób powyżej 18 roku życia, które
aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego, zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra.
2. Dom jest ośrodkiem wsparcia, typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz
typu D dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
§ 3. 1. Terenem działania Domu jest Miasto Zielona Góra.
2. Siedziba Domu mieści się na parterze budynku przy ul. Bartosza Głowackiego 8B w Zielonej Górze.
Rozdział 2
Cel i przedmiot działania
§ 4. Celem działalności Domu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym, przewlekle psychicznie
chorym, z zaburzoną lub ograniczoną zdolnością do funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
przezwyciężanie tych ograniczeń, poprawę społecznego funkcjonowania, integrację społeczną, podnoszenie
jakości ich życia, zwiększanie zaradności życiowej.
§ 5. 1. Dom zapewnia usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów w zakresie
funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych, spędzania wolnego czasu, zapewnia
poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, terapię ruchową, oraz inne formy
terapii zajęciowej i przygotowania do pełnienia ról zawodowych.
2. Działalność Domu jest ukierunkowana na zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej,
a także integracji społecznej i otwarta na potrzeby środowiska w zakresie promocji i ochrony zdrowia
psychicznego.
§ 6. Dom umożliwia i organizuje uczestnikom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów prawa.
§ 7. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników i ich rodzin oraz
stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
§ 8. W ramach świadczonych usług, Dom współpracuje z rodzinami uczestników, placówkami służby
zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, pozarządowymi,
charytatywnymi, placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami i osobami.

1)

Niniejszą uchwałą zmienia się statut Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze nadany uchwałą nr XV.489.2020 Rady Miasta
Zielona Góra z 7 lipca 2020 r.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz.
284, 374, 568, 695 i 1175.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 9. 1. Pracą Domu kieruje kierownik zatrudniany przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.
2. Kierownik odpowiada za prawidłowe wykonanie zadań statutowych i budżetowych Domu oraz
reprezentuje go na zewnątrz.
§ 10. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku. Szczegółowe godziny pracy Domu określa regulamin
organizacyjny.
§ 11. 1. Szczegółową strukturę i organizację Domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez
kierownika Domu, w uzgodnieniu z Wojewodą Lubuskim i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zielonej
Góry zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 12. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zielonej Górze.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 13. 1. Gospodarka finansowa Domu jako jednostki budżetowej prowadzona jest na zasadach
określonych przepisami o finansach publicznych.
2. Kierownik Domu odpowiada za gospodarkę finansową Domu.
§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy opracowany przez kierownika
Domu na podstawie uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra.
§ 15. Dom gospodaruje wydzielonym do jego dyspozycji mieniem Miasta Zielona Góra.
Rozdział 5
Nadzór i kontrola
§ 16. 1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Zielona Góra lub upoważniony przez
niego zastępca.
2. Nadzór nad realizacją zadań, w tym nad jakością działalności Domu oraz nad jakością usług, dla
których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością
zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Lubuski.
§ 17. Kontrolę wewnętrzną Domu w zakresie całokształtu działań sprawuje kierownik Domu.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązujące.
§ 19. Zmiany statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§ 20. W uchwale nr XXV.489.2020 Rady Miasta Zielona Góra z 7 lipca 2020 r. w sprawie statutu
Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1835) § 3 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
„2) prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla osób:
a) w podeszłym wieku, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
b) niepełnosprawnych;”.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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