Uchwała Nr XXIII. 41.2016
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Stodołach - Koloniach.
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51a ust. 1
oraz 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
930) oraz w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Środowiskowy Dom Samopomocy w Stodoły - Kolonia typu ABC
tj. dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo oraz dla
osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, zwany dalej „Placówką”.
2. Placówka rozpocznie swoją działalność oraz nabór uczestników od dnia 2 stycznia
2017 r.
§ 2. 1. Siedziba Placówki mieścić się będzie pod adresem Stodoły– Kolonie 54, 27-532
Wojciechowice, woj. Świętokrzyskie.
2. Na potrzeby placówki zostaną przeznaczone na podstawie umowy dzierżawy
pomieszczenia o łącznej powierzchni 222,87 m² znajdujące się w części B budynku
usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 115/6 o pow. 0,72 ha położonej w
miejscowości Stodoły Kolonie 54 gm. Wojciechowice, stanowiącej własność Spółdzielni
Kółek Rolniczych w Stodołach, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1T/00034530/5, i które to pomieszczenia
zostały uwidocznione na rzucie budynku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Placówka będzie prowadzić gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§ 3. 1. Szczegółowe zadania i organizację Placówki, a także specyfikację i zakres
działania określi regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Opatowie.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Opatowie do dokonywania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych związanych z utworzeniem Placówki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zbigniew Wołcerz

