
UCHWAŁA  NR  112/2019 

RADY  MIEJSKIEJ  W JASTROWIU  

 

z dnia 26 września  2019r. 
 
zmieniająca uchwałę Nr 43/2019 Rady  Miejskiej  w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r.                                    
w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Sypniewie oraz nadania 
Statutu. 
 
             Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696) w związku z art.51c ust.1 z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz.1507), art.11 ust.2 i art.12 ust.2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019r. poz.869), art.9 ust.2 i 4 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018r. poz.1878;                   
z 2019r. poz.730) -  

Rada Miejska w Jastrowiu  uchwala, co następuje:  
 

§1. W uchwale Nr 43/2019 Rady Miejskiej  w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r.                     
w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Sypniewie oraz nadania 
Statutu wprowadza się następującą zmianę: w §1 zwrot „typu A i  typu B” zastępuje się zwrotem 
„typu ABC”.  

 
§2. W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w   Sypniewie, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr 43/2019 Rady Miejskiej  w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r.                    
w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Sypniewie oraz nadania 
Statutu wprowadza się następująca zmiany:  

1) §2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób                               
z zaburzeniami psychicznymi:  

− typu A dla osób psychicznie przewlekle chorych,  

− typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
− typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych,  
            zwanych dalej uczestnikami w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

2) §16 otrzymuje brzmienie: 

„Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie używa podłużnej pieczęci:  
 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
W SYPNIEWIE 

Sypniewo, ul. Mickiewicza 40 
64 – 915 Jastrowie 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września  

2019r. 

 



 
 

UZASADNIENIE  

 
do uchwały Nr 112/2019 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 września 2019r. zmieniającej 
uchwałę Nr 43/2019 Rady  Miejskiej  w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r.                                    
w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Sypniewie oraz nadania 
Statutu. 

 
 
Z uwagi na złożone wnioski o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy                     

w Sypniewie osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych niezbędne 
stało się  rozszerzenie  dotychczasowej oferty usług Środowiskowego Domu Samopomocy                      
w Sypniewie o typ C, co znajduje odzwierciedlenie w uchwale o  utworzeniu Środowiskowego 
Domu Samopomocy w  Sypniewie oraz w statucie  tej jednostki. 

Przedkładany projekt uchwały wprowadza ponadto nową treść pieczęci podłużnej 
używanej przez  Środowiskowy Dom Samopomocy w  Sypniewie. 

 
Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne 

uzasadnienie. 

 


