
UCHWALA NR XLIIl/439/14 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVl/149/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie 
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 1 ustawyz dnia 19 sierpnia 
1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 i Nr 122, poz. 696) Rada 
Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 1 uchwały skreśla się słowa: „dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi". 

§ 2. Dotychczasowy § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Środowiskowy Dom Samopomocy w Opocznie jest 
placówką pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wskazujących 
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych": 

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w Statucie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały: 

1. Tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie". 

2. Dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie: „Środowiskowy Dom Samopomocy w Opocznie działa na 
podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 
1375 ze zm.); 

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.); 

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586); 

6) niniejszego Statutu; 

7) innych przepisów regulujących sprawy związane z funkcjonowaniem tego typu jednostek". 

§ 4. Paragraf 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Środowiskowy Dom Samopomocy w Opocznie przeznaczony jest 
dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności". 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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