
    Załącznik do Uchwały Nr IX/211/2015  

   Rady Miasta Gliwice       

  z dnia 27 sierpnia 2015 r.    

  

  

Statut   

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach   

Rozdział 1.  

Postanowienia ogólne   

§ 1. Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w Gliwicach  zwany  dalej  „ŚDS”  działa  na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:   

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),   

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn zm.),   

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) i 

rozporządzeń wynikających z ww. ustawy,   

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z 

późn. zm.),   

5) niniejszego Statutu.  

§ 2. ŚDS jest jednostką organizacyjną miasta Gliwice nieposiadającą osobowości prawnej.   

§ 3. Siedzibą ŚDS jest miasto Gliwice.  

Rozdział 2.  

Przedmiot działalności  § 

4. 1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu:   

1) typu A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,  2) 

typu B – dla osób upośledzonych umysłowo.  

2.  Pobyt w ŚDS jest częściowo odpłatny, w oparciu o zasady określone w obowiązujących przepisach.  

Rozdział 3.  

Zarządzanie i organizacja   

§ 5. 1. ŚDS kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gliwice, zwany dalej 

Prezydentem.   

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta.   

3. Dyrektor ŚDS ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania ŚDS i reprezentuje go na 

zewnątrz.   

4. Dyrektor pełni wobec pracowników funkcję pracodawcy.   

5. Strukturę organizacyjną ŚDS oraz szczegółowy zakres realizowanych zadań opracowuje dyrektor ŚDS 

w regulaminie organizacyjnym, w uzgodnieniu z wojewodą.  



6. Regulamin organizacyjny, program działalności oraz plany pracy na każdy rok ŚDS podlegają 

zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gliwice.  

  

7. Dyrektor ŚDS opracowuje sprawozdania z działalności ŚDS w roku budżetowym i przesyła 

Prezydentowi Miasta Gliwice, a także właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu 

wojewódzkiego, w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym.  

Rozdział 4.  

Gospodarka finansowa   

§ 6. 1. ŚDS jest jednostką budżetową, finansowaną ze środków budżetu państwa.   

2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest plan dochodów i wydatków, zwany planem 

finansowym.   

3. Rachunkowość ŚDS prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki 

budżetowe.   

4. Za gospodarkę finansową ŚDS odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz Główny Księgowy w 

zakresie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami.   

5. Mienie ŚDS jest mieniem komunalnym.  

Rozdział 5.  

Postanowienie końcowe   

§ 7. Zmiany Statutu wymagają formy pisemnej i mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego 

uchwalenia.  



  


