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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Hrubieszowie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust.1 pkt 5, art. 51 a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2019 r. poz. 3392 i 3393) w załączniku do uchwały "Statut Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Hrubieszowie" § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia typu dziennego, przeznaczonych dla 40 osób z zaburzeniami 
psychicznymi: 

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.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Rada Miejska w Hrubieszowie uchwałą Nr VII/60/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r.
poz. 3392 i 3393) uchwaliła Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie.

W §3 ust. 2 Statutu wskazano, że ŚDS jest ośrodkiem wsparcia typu dziennego, przeznaczonych dla
35 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z uwagi na zwiększającą się liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach w ŚDS kierownik
ŚDS wystąpił do Wojewody Lubelskiego o zwiększenie liczby miejsc w jednostce z 35 do 40 osób.

Decyzją Wojewody Lubelskiego nr 242 z dnia 3 lipca br. została zwiększona liczba uczestników.

W związku z powyższym należy dokonać odpowiednich zmian w statucie jednostki.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): HALINA BOGATKO
Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Hrubieszowie

21.09.2020

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

21.09.2020

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:
Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK

Sekretarz Miasta
21.09.2020

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta

21.09.2020
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