
UCHWAŁA NR 104/III/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” i nadania Statutu

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. i, 
art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995, z późn. zm.), art. 6 pkt 5, art. 51, art. 51a i art. 51c ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje:

§ 1
1. Z dniem 1 lipca 2019 r. tworzy się jednostkę organizacyjną pomocy społecznej pod nazwą: Środowiskowy 

Dom Samopomocy „Mozaika”, zwany dalej „Domem”.
2. Utworzenie Domu następuje poprzez wyłączenie działających w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia 

w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 następujących ośrodków wsparcia:
1) Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A;
2) Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 78 z filią działającą przy ul. Lwowskiej 28;
3) Klubu Samopomocy „Przystań” przy ul. Nałkowskich 78;
4) Klubu Samopomocy „Galeria” przy ul. Pozytywistów 16;

- i połączenie ich w jedną jednostkę organizacyjną.

§ 2
Dom jest jednostką budżetową Gminy Lublin - miasta na prawach powiatu.

§ 3
Z dniem 1 lipca 2019 r.:
1) pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie wykonujący swoje obowiązki służbowe w ośrodkach 

wsparcia wymienionych w § 1 ust. 2 stają się pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Mozaika”;

2) mienie będące w dyspozycji Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, służące realizacji zadań 
wykonywanych przez ośrodki wsparcia, o których mowa w § 1 ust. 2 staje się mieniem Domu;

3) zobowiązania i wierzytelności związane z realizacją zadań wykonywanych przez ośrodki wsparcia 
wymienione w § 1 ust. 2 stają się zobowiązaniami i wierzytelnościami Domu.

§ 4
Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Mozaika” w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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Załącznik
do uchwały nr 104/III/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” 

§ 1.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”,  zwany dalej  „Domem”, jest  jednostką organizacyjną  pomocy
    społecznej Gminy Lublin - miasta na prawach powiatu.
2. Siedzibą Domu jest Miasto Lublin, ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin.
3. Terenem działania Domu jest obszar Miasta Lublin.

§ 2.
1. Dom realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone ustawą o pomocy społecznej.
2. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem
    oraz dla osób z zaburzeniami pamięci.
3. Celem działalności Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie
    jak najbardziej samodzielnego życia, wspieranie ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz
    integrowanie uczestników i ich rodzin ze społecznością lokalną.

§ 3.
Zasady kierowania do Domu, ustalanie i wnoszenie odpłatności za pobyt w nim określa ustawa o pomocy społecznej.

§ 4.
Strukturę  organizacyjną,  zasady  funkcjonowania  oraz  szczegółowy  zakres  zadań  realizowanych  przez  Dom 
określają opracowane przez Dyrektora Domu, w uzgodnieniu z wojewodą i zatwierdzone przez Prezydenta Miasta 
Lublin, regulamin organizacyjny i program działalności Domu.

§ 5.
Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez 
Prezydenta Miasta Lublin.

§ 6.
Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

§ 7.
Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu wykonuje Dyrektor.

§ 8.
1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Lublin przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
    Rodzinie w Lublinie.
2. W sprawach merytorycznych nadzór sprawuje Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

§ 9.
1. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy.

§ 10.
Mienie i wszelkie prawa majątkowe będące w dyspozycji Domu służą realizacji określonych statutem i odrębnymi  
przepisami prawa zadań publicznych.

§ 11.
Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
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