
UCHWAŁA NR 778/LVII/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

„SALVE” w Sosnowcu. 

 

Na podstawie: art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.

U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca

2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Sosnowcu 

uchwala: 

§ 1. 1. Uchylić  Statut stanowiący załącznik do uchwały nr 302/XV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada

1999r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi „SALVE”  w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”  w Sosnowcu z siedzibą  przy ul.

Lenartowicza73. 

2. Nadać  Statut Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu,

którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

3. Uchylić Uchwałę Nr 552/XLI/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały

nr 302/XV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73

oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

„SALVE” w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Lenartowicza73.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2010 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu  

 

Daniel Miklasiński 

STATUT  

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu 

I. Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Użyte w Statucie określenia oznaczają: 

§ 2. „SALVE” prowadzi swoją działalność m.in. na podstawie: 

1. Uchwały nr 302/XV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie likwidacji zakładu

budżetowego pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu

przy ul. Lenartowicza 73 oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Lenartowicza 73 z późniejszymi zmianami,  

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.),  

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),  

4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),  

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),  

6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),  

7. Przepisów prawa miejscowego,  

8. Niniejszego Statutu.  

§  3 .  1 .  Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "SALVE" w Sosnowcu przy ul.

Lenartowicza 73, zwany dalej "SALVE" jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej. 

2. "SALVE" działa jako samodzielna jednostka budżetowa Miasta Sosnowca.  

3. "SALVE" podlega Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§ 4. 1. "SALVE" działa na terenie Miasta Sosnowca. 

2. Siedzibą "SALVE" jest nieruchomość położona w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73.  

3. "SALVE" używa pieczęci: "Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "SALVE", ul.

Lenartowicza 73  

II. Cele i zadania "SALVE" 

§ 5. 1. Celem działalnośc i  „SALVE” jest organizowanie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością

intelektualną, pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania ich zaradności

i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. 

2. „SALVE” świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności

społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego

i funkcjonowania w życiu społecznym  

§ 6. Powyższe cele realizowane są w formie: 

1. Dziennego pobytu, zajęć świetlicowych i grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla ich rodzin,

a także prowadzenia miejsc całodobowych, okresowego pobytu.  

2. Organizowania posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić lub też znajdują się w trudnej

sytuacji materialnej.  

3. Inicjowanie wsparcia społecznego i różnych form pomocy w środowisku dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich

rodzin.  

III. Organizacja wewnętrzna "SALVE" 

§   7 .  1. Pracą  "SALVE" kieruje kierownik odpowiedzialny za jego działalnoś ć  przy pomocy głównego księgowego

i samodzielnych stanowisk. 

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Sosnowca.  

3. Kierownikiem "SALVE" może być osoba posiadająca wykształcenie określone w ustawie o pomocy społecznej.  

§ 8.  1. Kierownik "SALVE" zarządza Środowiskowy Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

kieruje jego działalnością, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz a w szczególności: 

2. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, decyzje podejmuje samodzielnie  i  ponosi za nie pełną

odpowiedzialność.  

3. Kierownik jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych pracowników.  

4. W celu realizacji swoich kompetencji jest uprawniony do wydawania zarządzeń,  regulaminów, w tym regulaminów

porządkowych i instrukcji.  

§ 9. Kierownik „SALVE” działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje czynności prawne samodzielnie i ponosi za nie

pełną odpowiedzialność.  

§ 10. Strukturę „SALVE” określa regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Sosnowca.  

IV. Gospodarka finansowa 

§ 11. "SALVE" jest jednostką budżetową Miasta Sosnowca.  

§   1 2 .  Gospodarka finansowa „SALVE”  prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy

o finansach publicznych i rachunkowości.  

§ 13. Finansowanie zadań „SALVE” następuje: 

1. z budżetu państwa,  

2. z innych prawem dopuszczalnych źródeł  

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony zgodnie z Uchwałą Budżetową na dany rok.  

§ 15. "SALVE" rozlicza się  z budżetem gminy w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział  85203 ośrodki wsparcia -

zadania zlecone gminie.  

V. Postanowienia końcowe 

§ 16. 1. Statut "SALVE" zatwierdzony jest Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu. 

2. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

§ 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie aktualne przepisy prawne.  

Załącznik do Uchwały Nr 778/LVII/10

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 25 marca 2010 r.

1) "SALVE" - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

2) uczestnik - osoba z zaburzeniami psychicznymi korzystająca z usług "SALVE"

1) sprawuje nadzór nad majątkiem Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

2) tworzy warunki do realizacji zadań określonych w niniejszym statucie,

3) gospodaruje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialnoś ć  za ich prawidłowe

wykorzystanie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu  

 

Daniel Miklasiński 
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RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

„SALVE” w Sosnowcu. 

 

Na podstawie: art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.

U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca

2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Sosnowcu 

uchwala: 

§ 1. 1. Uchylić  Statut stanowiący załącznik do uchwały nr 302/XV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada

1999r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi „SALVE”  w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”  w Sosnowcu z siedzibą  przy ul.

Lenartowicza73. 

2. Nadać  Statut Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu,

którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

3. Uchylić Uchwałę Nr 552/XLI/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały

nr 302/XV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73

oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

„SALVE” w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Lenartowicza73.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2010 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu  

 

Daniel Miklasiński 

STATUT  

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu 

I. Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Użyte w Statucie określenia oznaczają: 

§ 2. „SALVE” prowadzi swoją działalność m.in. na podstawie: 

1. Uchwały nr 302/XV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie likwidacji zakładu

budżetowego pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu

przy ul. Lenartowicza 73 oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Lenartowicza 73 z późniejszymi zmianami,  

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.),  

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),  

4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),  

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),  

6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),  

7. Przepisów prawa miejscowego,  

8. Niniejszego Statutu.  

§  3 .  1 .  Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "SALVE" w Sosnowcu przy ul.

Lenartowicza 73, zwany dalej "SALVE" jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej. 

2. "SALVE" działa jako samodzielna jednostka budżetowa Miasta Sosnowca.  

3. "SALVE" podlega Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§ 4. 1. "SALVE" działa na terenie Miasta Sosnowca. 

2. Siedzibą "SALVE" jest nieruchomość położona w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73.  

3. "SALVE" używa pieczęci: "Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "SALVE", ul.

Lenartowicza 73  

II. Cele i zadania "SALVE" 

§ 5. 1. Celem działalnośc i  „SALVE” jest organizowanie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością

intelektualną, pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania ich zaradności

i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. 

2. „SALVE” świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności

społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego

i funkcjonowania w życiu społecznym  

§ 6. Powyższe cele realizowane są w formie: 

1. Dziennego pobytu, zajęć świetlicowych i grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla ich rodzin,

a także prowadzenia miejsc całodobowych, okresowego pobytu.  

2. Organizowania posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić lub też znajdują się w trudnej

sytuacji materialnej.  

3. Inicjowanie wsparcia społecznego i różnych form pomocy w środowisku dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich

rodzin.  

III. Organizacja wewnętrzna "SALVE" 

§   7 .  1. Pracą  "SALVE" kieruje kierownik odpowiedzialny za jego działalnoś ć  przy pomocy głównego księgowego

i samodzielnych stanowisk. 

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Sosnowca.  

3. Kierownikiem "SALVE" może być osoba posiadająca wykształcenie określone w ustawie o pomocy społecznej.  

§ 8.  1. Kierownik "SALVE" zarządza Środowiskowy Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

kieruje jego działalnością, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz a w szczególności: 

2. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, decyzje podejmuje samodzielnie  i  ponosi za nie pełną

odpowiedzialność.  

3. Kierownik jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych pracowników.  

4. W celu realizacji swoich kompetencji jest uprawniony do wydawania zarządzeń,  regulaminów, w tym regulaminów

porządkowych i instrukcji.  

§ 9. Kierownik „SALVE” działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje czynności prawne samodzielnie i ponosi za nie

pełną odpowiedzialność.  

§ 10. Strukturę „SALVE” określa regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Sosnowca.  

IV. Gospodarka finansowa 

§ 11. "SALVE" jest jednostką budżetową Miasta Sosnowca.  

§   1 2 .  Gospodarka finansowa „SALVE”  prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy

o finansach publicznych i rachunkowości.  

§ 13. Finansowanie zadań „SALVE” następuje: 

1. z budżetu państwa,  

2. z innych prawem dopuszczalnych źródeł  

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony zgodnie z Uchwałą Budżetową na dany rok.  

§ 15. "SALVE" rozlicza się  z budżetem gminy w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział  85203 ośrodki wsparcia -

zadania zlecone gminie.  

V. Postanowienia końcowe 

§ 16. 1. Statut "SALVE" zatwierdzony jest Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu. 

2. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

§ 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie aktualne przepisy prawne.  

Załącznik do Uchwały Nr 778/LVII/10

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 25 marca 2010 r.

1) "SALVE" - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

2) uczestnik - osoba z zaburzeniami psychicznymi korzystająca z usług "SALVE"

1) sprawuje nadzór nad majątkiem Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

2) tworzy warunki do realizacji zadań określonych w niniejszym statucie,

3) gospodaruje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialnoś ć  za ich prawidłowe

wykorzystanie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu  

 

Daniel Miklasiński 
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UCHWAŁA NR 778/LVII/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zatwierdzenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

„SALVE” w Sosnowcu. 

 

Na podstawie: art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.

U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca

2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Sosnowcu 

uchwala: 

§ 1. 1. Uchylić  Statut stanowiący załącznik do uchwały nr 302/XV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada

1999r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi „SALVE”  w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”  w Sosnowcu z siedzibą  przy ul.

Lenartowicza73. 

2. Nadać  Statut Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu,

którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

3. Uchylić Uchwałę Nr 552/XLI/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały

nr 302/XV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73

oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

„SALVE” w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Lenartowicza73.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2010 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu  

 

Daniel Miklasiński 

STATUT  

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu 

I. Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Użyte w Statucie określenia oznaczają: 

§ 2. „SALVE” prowadzi swoją działalność m.in. na podstawie: 

1. Uchwały nr 302/XV/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie likwidacji zakładu

budżetowego pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu

przy ul. Lenartowicza 73 oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Lenartowicza 73 z późniejszymi zmianami,  

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.),  

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),  

4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),  

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),  

6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),  

7. Przepisów prawa miejscowego,  

8. Niniejszego Statutu.  

§  3 .  1 .  Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "SALVE" w Sosnowcu przy ul.

Lenartowicza 73, zwany dalej "SALVE" jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej. 

2. "SALVE" działa jako samodzielna jednostka budżetowa Miasta Sosnowca.  

3. "SALVE" podlega Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§ 4. 1. "SALVE" działa na terenie Miasta Sosnowca. 

2. Siedzibą "SALVE" jest nieruchomość położona w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73.  

3. "SALVE" używa pieczęci: "Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "SALVE", ul.

Lenartowicza 73  

II. Cele i zadania "SALVE" 

§ 5. 1. Celem działalnośc i  „SALVE” jest organizowanie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością

intelektualną, pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania ich zaradności

i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. 

2. „SALVE” świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności

społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego

i funkcjonowania w życiu społecznym  

§ 6. Powyższe cele realizowane są w formie: 

1. Dziennego pobytu, zajęć świetlicowych i grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla ich rodzin,

a także prowadzenia miejsc całodobowych, okresowego pobytu.  

2. Organizowania posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić lub też znajdują się w trudnej

sytuacji materialnej.  

3. Inicjowanie wsparcia społecznego i różnych form pomocy w środowisku dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich

rodzin.  

III. Organizacja wewnętrzna "SALVE" 

§   7 .  1. Pracą  "SALVE" kieruje kierownik odpowiedzialny za jego działalnoś ć  przy pomocy głównego księgowego

i samodzielnych stanowisk. 

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Sosnowca.  

3. Kierownikiem "SALVE" może być osoba posiadająca wykształcenie określone w ustawie o pomocy społecznej.  

§ 8.  1. Kierownik "SALVE" zarządza Środowiskowy Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

kieruje jego działalnością, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz a w szczególności: 

2. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, decyzje podejmuje samodzielnie  i  ponosi za nie pełną

odpowiedzialność.  

3. Kierownik jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych pracowników.  

4. W celu realizacji swoich kompetencji jest uprawniony do wydawania zarządzeń,  regulaminów, w tym regulaminów

porządkowych i instrukcji.  

§ 9. Kierownik „SALVE” działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje czynności prawne samodzielnie i ponosi za nie

pełną odpowiedzialność.  

§ 10. Strukturę „SALVE” określa regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Sosnowca.  

IV. Gospodarka finansowa 

§ 11. "SALVE" jest jednostką budżetową Miasta Sosnowca.  

§   1 2 .  Gospodarka finansowa „SALVE”  prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy

o finansach publicznych i rachunkowości.  

§ 13. Finansowanie zadań „SALVE” następuje: 

1. z budżetu państwa,  

2. z innych prawem dopuszczalnych źródeł  

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony zgodnie z Uchwałą Budżetową na dany rok.  

§ 15. "SALVE" rozlicza się  z budżetem gminy w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział  85203 ośrodki wsparcia -

zadania zlecone gminie.  

V. Postanowienia końcowe 

§ 16. 1. Statut "SALVE" zatwierdzony jest Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu. 

2. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

§ 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie aktualne przepisy prawne.  

Załącznik do Uchwały Nr 778/LVII/10

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 25 marca 2010 r.

1) "SALVE" - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

2) uczestnik - osoba z zaburzeniami psychicznymi korzystająca z usług "SALVE"

1) sprawuje nadzór nad majątkiem Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

2) tworzy warunki do realizacji zadań określonych w niniejszym statucie,

3) gospodaruje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialnoś ć  za ich prawidłowe

wykorzystanie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu  

 

Daniel Miklasiński 

ID: ZBKEU-MZQIT-OZTAO-VAFVS-YVQCM. Podpisany. Strona 3 / 3


