
Uchwała Nr XXI/160/08

Rady Powiatu  w Pułtusku 

z dnia 22 września 2008r. 

w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

i nadania mu statutu. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5, art. 12 pkt 8 lit a. i lit. i., ustawy z dnia

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t.. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.

1592 z e zm.) w związku z art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz. 728)

Rada Powiatu                  w Pułtusku  uchwala, co następuje:

§1.

Z dniem 1 grudnia  2008r.   tworzy się  Środowiskowy Dom Samopomocy w

Pułtusku,  o  statusie  dziennego  ośrodka  wsparcia  przeznaczonego  dla  osób

niepełnosprawnych intelektualnie, zwany dalej "Domem".

§ 2.

1. Siedziba  Domu znajduje  się  w Pułtusku,  przy  ul.  Daszyńskiego  3  –  w

budynku mieszkalnym składającym się  z pomieszczeń mieszkalnych  na

parterze  o  łącznej  powierzchni  ok.  200m2,  dla  którego  w  Sądzie

Rejonowym w Pułtusku prowadzona jest księga wieczysta KW nr 3702. 

2. Budynek wymieniony w pkt 1 jest we władaniu powiatu pułtuskiego na

podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na okres do 10 lat



z  Parafią  Rzymsko  –  Katolicką  p.w.  Św.  Józefa  w  Pułtusku  ul.

Daszyńskiego 2 reprezentowaną przez proboszcza ks. Józefa Gawlika. 

§ 3.

Dom  jest  jednostką  organizacyjną  Powiatu  Pułtuskiego  powołaną  do

realizacji  zadań  należących  do  administracji  rządowej  zleconych  Powiatowi

Pułtuskiemu przez  Wojewodę  Mazowieckiego,  a  objętych  ustawą  o  pomocy

społecznej.

§ 4.

Środki  na  remont  budynku,  wyposażenie,  zakup  samochodu  oraz

funkcjonowanie zapewnia Wojewoda Mazowiecki.

§ 5.

Dom  działa  na  podstawie  Statutu,  który  stanowi  załącznik  do  niniejszej

uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  1

grudnia 2008r. .

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Czesław Czerski


