Projekt

z dnia
.......................................................................................................
Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 22 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie
i nadania mu Statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695),
art. 18 ust. 1 pkt.5, art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie i nadania mu Statutu, zmienionej uchwałą
Nr XXXV/238/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XLI/280/13 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 listopada 2013 r. i uchwałą Nr IV/37/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia
28 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Główna siedziba ŚDS mieści się w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 88. ŚDS korzysta z dwóch
budynków mieszczących się w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88 i 88a.”;
2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. ŚDS przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych - typ A, dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną - typ B oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych - typ C.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
1. Cel i przewidywane skutki przyjęcia uchwały:
Przyjęcie projektu Uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie i nadania mu Statutu.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny:
Na podstawie Uchwały Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z 29 grudnia 2011 r. utworzono
ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie i nadano mu Statut. Statut podlegał
zmianom na podstawie uchwały Nr XXXV/238/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
uchwały Nr XLI/280/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 listopada 2013 r. i uchwały Nr IV/37/19
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 stycznia 2019 r.
3. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie swoimi działaniami obejmuje osoby z zaburzeniami
psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie ośrodek świadczy usługi dla 38 mieszkańców
Dzierżoniowa, prowadząc dom typu A i B. Do ośrodka coraz częściej zgłaszają się rodziny, których najbliżsi
mają zaburzone funkcje poznawcze tj. pamięć, uwaga, myślenie i postrzeganie z rozpoznaniem otępienia.
Ich najczęstszą przyczyną jest choroba Alzheimera. Rodziny te ze względu na aktywność zawodową lub
podeszły wiek potrzebują pomocy w zapewnieniu opieki swoim bliskim, chociaż przez kilka godzin
dziennie. Szacuje się, że ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera po 65 roku życia ulegnie zwiększeniu
z upływem każdych kolejnych 5 lat. Oznacza to, że w Dzierżoniowie na chorobę tą zachorują około 853
osoby - będzie to szacunkowo 68 osób (3%) w grupie wiekowej 65-69 lat 98 osób (6%) w grupie 70-74 lata,
92 osoby (9%) w grupie 75-79 lat, 213 (23%) w grupie 80-84 lata, 225 osób (40%) w grupie 85-89 lat i 157
osób (69%) w grupie wiekowej 90+. Z rozeznania środowiska lokalnego wynika, że występuje ogromne
zapotrzebowanie na tego typu usługi. W związku z powyższym zasadne jest uruchomienie nowego typu
domu - typ C, a tym samym rozszerzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. W obecnej
chwili Gmina Miejska Dzierżoniów zakończyła szereg działań mających na celu uruchomienie domu typu C,
angażując do tego środki własne. Adaptacja budynku została zakończona w listopadzie 2019 r. Dokonano też
niezbędnych odbiorów w celu użytkowania budynku. Łączny koszt dostosowania budynku do nowych
potrzeb wyniósł 1.051.422,23 zł. (w tym: koszt robót budowlanych: 999.885,23 zł, projekt modernizacji
budynku: 36.531,00 zł, nadzory inwestorskie 15.006,00 zł.).
W ramach rozszerzenia działalności Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonować będzie w dwóch
budynkach znajdujących się na jednym ogrodzonym terenie. Dzięki temu ośrodek zapewni kompleksowość
usług dostosowując działalność do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Z uwagi na powyższe, do obecnie obowiązującego statutu wprowadza się zmiany:
- rozszerza się działalność ŚDS o dom typu C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych,
- ustala się główną siedzibę ŚDS przy ul. Nowowiejskiej 88 w Dzierżoniowie, a działalność ośrodka
prowadzona będzie także w budynku przy ul. Nowowiejskiej 88a.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu Gminy:
Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy pochodzą z budżetu
Wojewody, w związku z tym, że prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Z uwagi na
powyższe, z budżetu Wojewody ŚDS w 2020 r. otrzyma środki na bieżącą działalność w wysokości
357510,00 zł, a w przypadku planowanego zwiększenia o 17 osób - jako uczestników domu typu C - średni
miesięczny koszt działalności wzrósłby o kwotę średnio 29.792,50 i 40.000 zł na wyposażenie.
5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:
1) Wewnętrzni: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
2) Zewnętrzni: Środowiskowy Dom Samopomocy, Wojewoda Dolnośląski.
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