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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506, 1309, 1696, 1815), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622, 1690) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się co następuje:
§ 1. W statucie Środowiskowego Domu Samopomocy uchwalonego uchwałą Nr VIII/212/12 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 12 grudnia 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 132/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. ŚDS świadczy usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Namysłów oraz
innych gmin, które w drodze porozumienia z Gminą Namysłów powierzyły realizację zadania publicznego.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. ŚDS przeznaczony jest maksymalnie dla 38 osób, w tym dla:
1) przewlekle psychicznie chorych – typ A;
2) z niepełnosprawnością intelektualną – typ B;
3) wykazujących inne przewlekłe zaburzenia – typ C;
4) ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – typ D.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior
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Uzasadnienie
Zmiany w statucie wynikają ze zmian rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., poz. 1586) wprowadzonych:
1) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2018 r., poz. 2411);
2) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2019 r., poz. 967).
Zmiany dotyczą:
1) wprowadzenia zapisu dotyczącego obszaru świadczenia usług przez ŚDS;
2) nazewnictwa typu B domu. Dotychczasowe określenie „dla osób upośledzonych umysłowo” zastąpiono
określeniem „dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”;
3) wprowadzenia nowego typu domu D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
Projektodawca: Burmistrz
EK/RW
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