
UCHWAŁA NR LXIII/907/2023 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 27 kwietnia 2023 r. 

w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Traci moc statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu stanowiący załącznik do 
uchwały Nr XVII/239/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Załącznik do uchwały Nr ………………. 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia ……………………………………. 

 

STATUT  

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  

„TULIPAN” W KALISZU 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu, zwany dalej „ŚDS” działa na 

podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268 ze 

zm.); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 

ze zm.); 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze 

zm.); 

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2123.); 

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249); 

6) niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. ŚDS jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą w formie jednostki 

budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, która zapewnia 

wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową w dziedzinie pomocy 

społecznej.  

2. ŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu - ośrodkiem 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Obszarem działania i siedzibą ŚDS jest miasto Kalisz. 

4. ŚDS świadczy usługi na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kalisza                                                            

z możliwością świadczenia usług na rzecz mieszkańców innych gmin, jeśli dysponuje 

wolnym miejscem oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego 

pomiędzy Miastem Kalisz a odpowiednią jednostką samorządu terytorialnego właściwą 

dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS. 

5. ŚDS jest domem typu B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

6. ŚDS używa pieczęci podłużnej ze wskazaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu.            
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II. Przedmiot działalności ŚDS 

 

§ 3 

1. Przedmiotem działalności ŚDS jest świadczenie usług w ramach indywidualnych lub 

zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających 

na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia 

codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone są osobom, które w wyniku upośledzenia 

niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia                        

w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności                    

i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.  

3. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone są w formie dziennego pobytu na podstawie 

założeń wynikających z przyjętych w ŚDS planów pracy, w tym indywidualnych planów 

wspierająco-aktywizujących opracowywanych przez zespół wspierająco-aktywizujący. 

4. Usługi, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez: 

1) rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, 

2) treningi interpersonalne i rozwiązywania problemów, 

3) treningi komunikacyjne, 

4) treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym zaspokajania potrzeb 

rekreacyjnych i kulturalnych oraz społecznych, 

5) poradnictwo psychologiczne, 

6) terapię ruchową, w tym sport, turystykę i rekreację, 

7) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

8) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym z zakresu 

rehabilitacji psychiatrycznej, 

9) inne formy terapii i działań edukacyjnych, aktywizacji społecznej oraz integracji ze 

społecznością lokalną. 

§ 4 

Do ŚDS przyjmowane są osoby na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej.  

 

III. Zarządzanie i organizacja ŚDS 

§ 5 

1. ŚDS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

2. ŚDS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez 

Prezydenta Miasta Kalisza. 

3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych 

przez Prezydenta Miasta Kalisza. 

4. Kierownik ŚDS ponosi odpowiedzialność w zakresie: 
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1) doboru pracowników i ustalania zakresów działania poszczególnych stanowisk 

pracy, 

2) merytorycznego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków 

służbowych przez pracowników, 

3) opracowywania dokumentów organizujących funkcjonowanie ŚDS i nadzoru nad 

ich realizacją, 

4) wydatkowania środków finansowych, kontroli finansowej i racjonalnej gospodarki 

środkami finansowymi,  

5) prawidłowej gospodarki mieniem ŚDS. 

5. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działania ŚDS określają: regulamin 

organizacyjny, programy działalności ŚDS i plany pracy na każdy rok, opracowane przez 

Kierownika w uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim i zatwierdzone przez Prezydenta 

Miasta Kalisza.  

6. Kierownika ŚDS w czasie jego nieobecności zastępuje inny upoważniony przez 

kierownika pracownik. Upoważnienie to powinno mieć formę pisemną i znajdować się w 

aktach osobowych osoby wyznaczonej przez kierownika.  

 

IV. Gospodarka finansowa 
§ 6 

 
1. ŚDS działa jako jednostka budżetowa w trybie i na zasadach określonych ustawą                                  

o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i 

wydatki opracowany przez Kierownika i głównego księgowego ŚDS. 

3. Mienie ŚDS stanowi nieruchomość znajdująca się przy ulicy Widok 77 – własność Miasta 

Kalisza. 

4. ŚDS dysponuje nieruchomością, o której mowa w ust. 3 na podstawie umowy użyczenia. 

5. Działalność ŚDS finansowana jest z: 

1) środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, 

2) środków własnych przeznaczonych na funkcjonowanie ŚDS w budżecie Miasta 

Kalisza. 

6. ŚDS może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł niż wskazane w ust. 5                                       

i przeznaczyć je na potrzeby działalności statutowej. 

 

V. Nadzór i kontrola 
§ 7 

 
1. Nadzór bezpośredni nad ŚDS sprawuje Prezydent Miasta przy pomocy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

2. Nadzór merytoryczny i kontrolny nad ŚDS sprawuje Wojewoda Wielkopolski. 
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VI. Postanowienia końcowe 
§ 8 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania. 
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                                                                                                                      Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

                                                                                                                                  /.../
                                                                                                                      Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu jako budżetowa jednostka organizacyjna Miasta 
Kalisza działa na podstawie statutu określającego w szczególności jego nazwę, siedzibę i przedmiot 
działalności. 

W celu dostosowania zapisów statutu do aktualnych uregulowań prawnych istnieje konieczność nadania 
nowego statutu jednostce. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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