Załącznik
do Uchwały Nr 0007.XIII.112.2019
Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 28 listopada 2019r.

STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ZŁOTORYI
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi, zwany dalej „ŚDS”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1878
ze zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1507 ze
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

zm.),
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze
zm.),
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019,
poz. 1282),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869
ze zm.),
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 351),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.
1843),
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r., Nr 238, poz. 1586 ze zm.),
niniejszego Statutu,
innych właściwych przepisów prawa.

§ 2. 1. ŚDS jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Złotoryja.
2. Siedziba ŚDS mieści się w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1.
§ 3. 1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A,B,C z terenu
miasta Złotoryja.
2. Wsparcie pobytu dziennego osób zamieszkałych na terenie innych gmin wymaga
zawarcia stosownego porozumienia z Burmistrzem Miasta Złotoryja.
3. ŚDS świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami
psychicznymi,
a w szczególności w zakresie rehabilitacji społecznej, usprawnienia i organizacji czasu
wolnego.
§ 4. 1. Pracą ŚDS kieruje dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Złotoryja.
3. Do zadań dyrektora ŚDS należy:

1) zarządzanie i reprezentowanie ŚDS;
2) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy ŚDS;
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
ŚDS.
4. ŚDS jest pracodawcą w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
5. Nadzór bezpośredni nad działalnością ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta Złotoryja, a
merytoryczny Wojewoda Dolnośląski.
§ 5. 1. Szczegółową organizację i zasady działania ŚDS określa Regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny ustala dyrektor ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą, a zatwierdza
Burmistrz Miasta Złotoryja.
§ 6. 1. ŚDS prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
§ 7. 1. Zmiany Statutu wprowadza się w trybie właściwym do jego nadania.

