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aCHWAŁA NR XV/270/19
RADY MIASTA ZABRZE
z dnia

16 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi

w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,h'', art. 40 ust. 2 pkt.1, art,41 ust.1 i art.4ż
o samorządzie gminnym (tj Dz. U, 2019.506 zpoźn, zm.), art.40 ust.2 pkt
o samorządzie powiatowym (t.j. DzU. 20l9.51I z poźn zm.) w związku zart. l1ust,
z dnia27 sierpnia2}l9 r. o finansach publicznych (tj. Dz, U.2019.534 z późn. zm.), na
Zabtze
1

wy zdnia 8 marca 1990 r.
zdnia 05 czerwca 1998 r
2 oraz afi. Iż ust. 2 ustawy

wniosek Prezydenta Miasta

uchwala się, co następuje:
§ 1.

Nadać statut Środowiskowemu Domowi samopomocy w zabtzu w brzmieniu jak w załączniku
do
uchwĄ.

niniejszej

§ 2. Wykonanie

uchwaĘ powierza się Preąrdentowi Miasta,

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewó dztwa
. § ].
upĘwie 14 dni od jej ogłoszęniazmocą od 0t,01.2020 r.

i

Przewodnicząca

)n/l

wchodzi w życie po

Miasta

[lti, Ix

mgr inŁ. Łucja Chrzęstek-Bar

Załącznik do uchwały NrXY/270/19
Rady Miasta Zabrze

z dnia l6 grudnia 2019 r
Statut Środowiskowego Domu Samopomo cy
w Zabrzu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Środowiskowy D^om Samopomocy

wZabrzII, zwany dalej ,,Domem''

jednostką

Miasta Zabtze, dziaĄącąw formie jednostki
ńudzetowej.
§ 2.

or

ganizacyjną

Dom działana podstawie:

l) ustawy z dnia

8 marca 1990 r.

o samorządzle gminnym,

z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych,
3) ustawy z dnia2l listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych,
2) ustawy

4) ustawy

z dnia 12 marca2004

5) ustawy

z dnia

r. o pomocy społecznej,

t.o ochronię zdrowia psychicznego,
6) rozPorządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej
grudnia 2010 l,
------J z dnia 9/ óruurrrą
W Sprawle
sprawie Srodowlsl
środowisltowvch
domów samopomocy,
'vLv r. w
19 sierpnia 1994

7) niniejszego Statutu.
§ 3, 1 Dom nosi nazwę

Srodowiskowy Dom Samopomoc y w Zabrzu.
2. Siedzibą Domu jest Miasto Zabrze.

Rozdział2
cele i zadania
§ 4' Dom jest oŚrodkiem wsparcia pobytu dziennego

łpu A

- dla osób przewlekIe psychicznie clrorych.

§ 5' Celem działalnoŚci Domu jest zaPewnienie uczestnikom
o,parcia społecznego przęz szeroko zakrojoną
teraPię sPołeczną, PsYchiczną, fizycz1,1ą' pozwalającą
'poa.tu*|*y"t
na
zaspokojeni"
potrzeb zyciowych
uczestników, usamodzielnienie i integracj9 społeczną. '
§ 6. Do podstawowych zadań Domu należy:
1)

podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników,
niezbęclnych

samodzielnego życiatakżepoprzez

wńrcie

2) oPĘmalizacja funkcjonowania uczestników

w mieszkaniu chronionym,

do

mozliwię

jak

najbardziej

płaszczyźnlęzdrowotnej, społe cznej izawodowej
poprzez

adekwatn e formułowan i e oferry terape utyczn .na
ej Domu,

3)

organizowanie i realizacja dzińań integracyjnych
sprzyjających rehabilitacji społecztej i zawodowej

uczestników,

4) Prowadzenię działań o charakterze informacyjrro-promocyjnym
celem kształtowania adekwatnego wizerunkrt
osób niepełnosprawnych i zmiany wobec nicń postaw

,poł"""ły"r,,

5)

inicjowanie i Prowadzenie działań mających na
celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu
uczestników Domu Poprzęz aktywny udziat ," *yau.r"niu"h ".poł""
znych ocharakterze

i marginalizacji

lokalnym i ponadlokalnym,

6) ProPagowanie idei
Pełnego uczestnictw

aw

życiuspołecznym osób niepełlrosprawnych,

7) Promocja talentów osób niePełnosPrawnych
orazułatwianie realizacji ich zainteresowali i pasji
twórczych.

Id: CD8679FB-FA86-4D6B-A9AE-95F3085

7

87 CB. Podpisany

Strona

1

zasadyr*t1",;T ;"ganizacj i

§ 7. 1. Pracą Domu kieruje Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zabtzu.
2. Dyrektor Domu działa jednoosobowo na podstawie

oŚwiadczeń woli rwiązanych z prowadzęniem
biezącej

pełnomocnictWa Preązdenta Miasta Zabtzedo
składania

dzi;łail;ci w zakresię łuiiir"ulrrowanych przezDom.

3, Dyrektor zarządzając Domęm zapewnia wykonywanie
jego zadań stafutowych, ustala jego
organizację
wewnętrzrą i reprezentuję go na zewnątrŻ.
4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa
pracy wobec pracowników Domu.
5, DYrektorjest uPrawniony do

wydawania zarządzeń,regulaminów, instrukcji i upoważnień.
6. w czasię nięobecności,Dyrektora zastępuje wskazana
przez niegoosoba,
§ 8, Regulamin organizacyjny Domu podlega zatwięrdzęniu przezprezydenta
Miasta.

Rozdzial4

Gospodarka finansowa Domu

§ 9'

Dom Prowadzi gosPodarkę finansorvą wedfug zasad obowiązujących
dla jednostek

określonychw ustawie o finańsach publicznych.

budzetowych

§ 10' Podstawą gosPodarki finansowej Domu jest. roczny plan dochodów
i wydatków opracowa,.y przez
Dyrektora Domu zgodnie z zasadami określonymi pń.pi
ru,

ń'rńu.

§ 11, Zaprawidłową gospodarkę finansową Domu odpowiada Dyrektor.
§ 12' Dom dYsPonuje rachunkami bankowymi prowadzony mi przezbank

Zabrzę.

wybrany do obsfugi budzetu Miasta

Rozdział 6
postanowienia końcowe
§ 13, 1, Zmiana Stafutu nastęPuje w trybie i na zasadachprzewidzianych
dla jego uchwalenia.
2' Nadzór nad dziŃalnością Domu sprawuje preązdent

Miasta zabrzę przy pomocy Miejskiego ośrodka

Pomocy Rodzinie.

3, W sPrawach nieuregulowanYch w niniejsąym
§tatucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.
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