
Uchwała  nr 153/16 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 24 października 2016 r. 
 

w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Mieszkalno-
Rehabilitacyjnemu dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U z 2016 r. poz. 486) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
Krajowemu Ośrodkowi Mieszkalno-Rehabilitacyjnemu dla Osób Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane (SM) w Dąbku nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w § 1, traci moc Statut Krajowego Ośrodka 
Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku, 
stanowiący załącznik do uchwały Nr 155/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 
września 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Mieszkalno-
Rehabilitacyjnemu dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku, zmienionej 
uchwałą Nr 77/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie 
zmian statutu Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych  
na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
  

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 
1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190,1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz  
z 2016 r. poz. 195.  
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Uzasadnienie 

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane  
w Dąbku (zwany dalej „Ośrodkiem”) jest regionalnym domem pomocy społecznej 
prowadzonym w formie jednostki budżetowej Województwa Mazowieckiego. Obowiązujący 
Statut został nadany w 2006 r. i częściowo zmieniony w 2010 r.  

W piśmie KO-SM.013/1/16 z dnia 6 maja 2016 r.  Dyrektor Ośrodka zwrócił się z prośbą  
o dokonanie zmian w Statucie polegających na doprecyzowaniu, iż Ośrodek przeznaczony 
jest wyłącznie dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz że organizację, zasady 
przyjęć pobytu i odpłatności mieszkańców regulują w szczególności zarządzenia dyrektora 
Ośrodka. 

W związku z potrzebą dokonania tych zmian oraz nowymi zasadami opracowywania przez 
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne projektów statutów i regulaminów 
organizacyjnych tych jednostek we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wprowadzonymi 
Zarządzeniem Nr 211/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016 r., 
zaistniała konieczność znowelizowania i dostosowania Statutu Ośrodka do obecnie 
obowiązujących rozwiązań organizacyjnych.  

Zmiany w statucie nie powodują skutków finansowych dla budżetu Województwa 
Mazowieckiego. 


