Uchwała nr XXUI/103I08
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia ż8 paźdńernika 2008 r.

sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na
utworzeniu i prowadzenił Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kamiennej Górze,

w

Na podstawie art. 12 pkt 8 i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 20at r,, Nr L42, poz. t592 z późln. m.) i aft. 2a ust. 1 płt 2 ustawy z dńa 12 marca
2004 t. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póżn. m,.} oraz art. 2t ust. 2 ustawy
o finansach publicznych (Dz. U Nt 249, paz. 2104 z późrn. ,m.), Rada Powiatu
Kamiennogórskiego uchwalą co nastęuje:

§1
Tworzy się z dniem 17 listopada 2008 r, jednostkę organizacyjną pod razvrą - Powiatowy
OśrodekWsparcia - Środowiskowy Dom Sarropomocy w Kamiennej Górzę przy ulicy
Tadeusza Kościuszki 6,

§2
1.

3.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy udzięlac będzie
wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom upośledzonynr
umysłowo, które mająpo\,vazne trudności w zyciu codziennlłn.
Powiatowy OśrodekWsparcia - Srodorviskowy Dom Samopomocy sfu:żyć będzie osobom
powyzej 18 roku życl,a, które w środowiskudomowym nie naby§ umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życi,a.

Powiatowy OśrodekWsparcia - Srodowiskowy Dom Samopomocy prowadzić będzie
zaj ęcia rvsp ieraj ąco - aktlłvizuj ąc e.

§3

1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy jest
organizacf ną Powi atu Kamiennogórskie go, dziaŁaj

2. Jednostkę $,}posaza się w mienie

ąc

ąw formie

j

jednostką

edno stki budzetowej

słuzące prarł,idłowemu spehrianiu

.

statutowych zadń.

§4
Nadaje się Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia - Srodowiskowemu Domowi Samopomocy
Statut w brzmieniu okreśionymw zńączńku do rrchwały.

§5
Strukturę organizacyjną oraz sposób funkcjonowarria Powiato\^/ego Ośrodka Wsparcia Srodowiskowego Domu Samopomocy, określiRegulamin organizacyjny uchwalony ptzęz
Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego.

§6
W,vkonanie trclrwały porvierza się Zarządorł,i Porł,iatrt Kamiennogórskiego.

§7
Uchrvała wchodzi rv z,vcie po upły..vie 1.1 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku tJrzędowl.m
Woj ewóciztrł,a Do lnośląskie go.
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