
UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2022 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Domu Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Powiatu 
Toruńskiego pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą oraz nadania jej statutu 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)), art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51a ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2022 r. wyodrębnia się ze struktur Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 
w Dobrzejewicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą i tworzy się odrębną jednostkę 
organizacyjną Powiatu Toruńskiego działającą w formie jednostki budżetowej pod nazwą: Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Osieku nad Wisłą. 

§ 2. Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Osieku nad Wisłą stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Majątek wykorzystywany w działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą 
działającego dotychczas w strukturach Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach 
z dniem 1 września 2022 r. staje się majątkiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą. 

§ 4. Zobowiązania i należności związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku 
nad Wisłą działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach 
z dniem 1 września 2022 r. stają się zobowiązaniami i należnościami Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Osieku nad Wisłą. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 
poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1296, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i poz. 66. 
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Statut 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą, zwany dalej „Domem”, jest 

jednostką organizacyjną Powiatu Toruńskiego działającą jako jednostka budżetowa  
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, realizującą zadania pomocy społecznej 
zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przewidzianym dla środowiskowych 
domów samopomocy. 

2. Siedziba Domu mieści się w Osieku nad Wisłą,  
3. Obszarem działa Domu jest Powiat Toruński. 

 
§ 2 

1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego: 
1) typu A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, 
2) typu B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
3) typu C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, 
zwanych dalej „uczestnikami”. 

2. Uczestnikami Domu mogą być osoby pełnoletnie, które są mieszkańcami powiatu 
toruńskiego. 

3. Do Domu mogą być przyjęte również osoby spoza terenu powiatu toruńskiego, o ile zostało 
zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami 
jednostek samorządu terytorialnego. 

 
II. Cel i przedmiot działania Domu 

§ 3 
Celem działalności Domu jest podtrzymywanie oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji 
niezbędnych w codziennym życiu umożliwiających uczestnikom funkcjonowanie w środowisku  
i życiu społecznym na poziomie odpowiadającym ich indywidualnym możliwościom. 
 

 
§ 4 

 
Do zadań Domu należy w szczególności: 

1) wspieranie osób psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób 
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w środowisku lokalnym, 

2) organizowanie pobytu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, 
zainteresowań oraz poziomu wydolności psychofizycznej,  

3) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 
we własnym środowisku rodzinno – społecznym,  

4) stworzenie warunków stymulujących korzystne zmiany funkcjonowania psychospołecznego 
poprzez zróżnicowane formy terapii, 

5) rozwijanie dobrych relacji interpersonalnych i budowanie trwalszych więzi społecznych, 
prowadzących do integracji i reintegracji społecznej, 
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6) wzmacnianie mechanizmów adaptacyjno - kompensacyjnych, 
7) poprawę ogólnego stanu zdrowia, w tym zmniejszenie poziomu zakłóceń w stanie 

psychicznym, skrócenie czasu ich trwania, zapobieganie hospitalizacjom, 
8) nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym i opiekunami oraz udzielanie im 

wsparcia, 
9) rozwijanie zainteresowań kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych oraz innych wyższych 

potrzeb intelektualnych, 
10) organizowanie działań w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla 

uczestników ich rodzin, 
11) nawiązywanie kontaktów i współpracy ze społecznością lokalną, 
12) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi  

i ich rodzin, przeciwdziałania ich dyskryminacji, 
13) promowanie i ochrona zdrowia psychicznego, 
14) inne działania pomocowe, edukacyjne i terapeutyczne. 

 
III. Organizacja i zarządzenie 

§ 5 
1. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. W zakresie zarządzania Domem dyrektor działa jednoosobowo na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Toruńskiego. 
3. Dyrektor Domu nadzoruje całość prowadzonych zadań i odpowiada za ich prawidłową 

realizację przed Radą Powiatu Toruńskiego i Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. 
4. Starosta Toruński jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do dyrektora Domu. 
5. Dyrektor Domu odpowiada za działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe 

gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Domu. 
6. Dyrektor jako pracodawca wykonuje wobec pracowników Domu czynności z zakresu 

prawa pracy w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. 
7. Dyrektor i pracownicy Domu są pracownikami samorządowymi wynagradzanymi według 

zasad określonych dla pracowników samorządowych.  
 

§ 6 
 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu określają: 
1) regulamin organizacyjny, 
2) program działalności, 
3) plan pracy na każdy rok kalendarzowy, 

które podlegają uzgodnieniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i zatwierdzeniu przez Zarząd 
Powiatu Toruńskiego. 
 

 
IV. Gospodarka finansowa Domu 

§ 7 
 

1. Gospodarka finansowa Domu jako jednostki budżetowej prowadzona jest na zasadach 
określonych przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości. 

2. Dyrektor Domu odpowiada za gospodarkę finansową Domu, zarządza powierzonym 
mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. 
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3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i 
wydatki, opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa finansowego i uchwałą 
budżetową Rady Powiatu Toruńskiego.  

4. Projekt rocznego planu finansowego przygotowuje Centrum Usług Wspólnych Powiatu 
Toruńskiego na wniosek i w porozumieniu z Dyrektorem Domu. 

 
 

§ 8 
 
Źródłami dochodów budżetu realizowanego przez Dom są środki uzyskane z: 

1) budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 
2) budżetu Powiatu Toruńskiego, 
3) programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii 

Europejskiej, 
4) umów cywilno-prawnych, 
5) darowizn. 

 
V. Nadzór na Domem 

§ 9 
Nadzór  nad działalnością Domu sprawują organy administracji rządowej i samorządowej w 
zakresie swoich kompetencji. 

VI. Postanowienie końcowe 
§ 10 

Zadania w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Domu wykonuje 
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie w zakresie określonym 
porozumieniem. 

 
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy odpowiednich ustaw. 
 

§ 12 
 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
realizowanych przez powiat. 

 
Powiat Toruński prowadzi 2 środowiskowe domy samopomocy:  

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży wyodrębniony jako odrębna jednostka organizacyjna 
ze struktur Domu Pomocy Społecznej w Browinie z dniem 1 stycznia 2014 r.,  

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku działający w strukturach Domu Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. 
 
W związku z § 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w 

sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 249), a także art. 51a ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, konieczne jest dostosowanie środowiskowych domów samopomocy 
do wymaganych standardów do dnia 31 grudnia 2022 r.  

O standardzie Środowiskowego Domu stanowi również jego wyodrębnienie z obecnych struktur 
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, o czym przypomina Wojewoda 
Kujawsko – Pomorski w piśmie nr WPS.III.9421.5.26.2021.HP z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

Nadmienić należy także, iż zgodnie z art. 111a jak i 112a ustawy o pomocy społecznej ustawodawca 
wśród jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które mogą być łączone, nie uwzględnił połączenia 
domu pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym samych 
wyodrębnienie, o którym mowa powyżej musi nastąpić w terminie do 31 grudnia 2022 r.  
 

Siedzibą jednostki będzie nowo wybudowany obiekt w Osieku nad Wisłą na działce nr 524/10 w 
Osieku nad Wisłą. Zakończenie inwestycji planowane jest w sierpniu 2022 r. Powyższy obiekt spełniać 
będzie standardy określone w § 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 249). 
  

 
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do 

wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu 
dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w 
majątek. Nowo utworzona jednostka organizacyjna jest jednostką budżetową, która to w myśl zapisów art. 
11 ust. 2 i art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych działa na 
podstawie statutu, który nadaje jej Rada Powiatu. Rada Powiatu tworząc jednostkę budżetową określa także 
mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.  

 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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