
 

 

UCHWAŁA NR XXV/196/2021 

RADY GMINY ŚWIDWIN 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w Centrum Usług 

Społecznych w Gminie Świdwin i uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 1, art. 9 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W celu zaspokojenia potrzeb i wykonywania ustawowych zadań własnych Gminy Świdwin 

w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług, z dniem 4 kwietnia 2021 r. tworzy się 

„Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin”.  

2. Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin tworzy się poprzez przekształcenie funkcjonującego 

w Gminie Świdwin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w Centrum Usług Społecznych 

w Gminie Świdwin. 

3. Siedzibą Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin jest: Świdwin ul. Kościuszki 15, 78-300 

Świdwin. 

4. Terenem działania Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin jest obszar Gminy Świdwin. 

5. Mienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie staje się mieniem Centrum Usług Społecznych 

w Gminie Świdwin. 

§ 2. Rodzaj i zakres zadań, w tym usług społecznych przekazanych do realizacji Centrum Usług 

Społecznych w Gminie Świdwin określa statut Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania. 

  

 Przewodnicząca Rady 

 

Anna Olejniczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 marca 2021 r.

Poz. 1178



Załącznik do uchwały Nr XXV/196/2021 

Rady Gminy Świdwin 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

STATUT 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin 

§ 1. 1. Celem działania Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin, zwanego dalej "Centrum", jest: 

1) Podejmowanie działań na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców lub ogółu mieszkańców 

Gminy Świdwin. 

2) Tworzenie warunków umożliwiających mieszkańcom Gminy Świdwin do samodzielnego funkcjonowania 

w miejscu zamieszkania, w szczególności osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz ich integrację ze społecznością w stopniu adekwatnym do 

indywidualnych możliwości i potrzeb. 

2. Centrum realizuje zadania, o których mowa wart. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych, a tym: usługi społeczne wykonywane dotychczas przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Świdwinie oraz zadania z zakresu: 

1) polityki prorodzinnej; 

2) wspierania rodziny; 

3) systemu pieczy zastępczej; 

4) pomocy społecznej; 

5) promocji i ochrony zdrowia; 

6) wspierania osób niepełnosprawnych; 

7) kultury; 

8) kultury fizycznej i turystyki; 

9) pobudzania aktywności obywatelskiej; 

10) reintegracji zawodowej i społecznej; 

11) ochrony środowiska. 

3. Strukturę organizacyjną Centrum stanowi załącznik do niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Centrum może inicjować i organizować inne usługi i działania, niż wymienione w § 1 na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych, których celem będzie utrzymanie lub poprawa ich samodzielnego 

funkcjonowania oraz zapewnienie im kontaktu z otoczeniem. 

2. Centrum może organizować różnorodne formy wsparcia dla rodzin i opiekunów sprawujących opiekę 

nad osobami wymienionymi w ust.1. 

§ 3. Centrum opracowuje i realizuje programy i projekty z obszaru swojego działania, wynikające ze 

strategii rozwiązywania problemów społecznych, z uwzględnieniem pozyskiwania dofinansowania ze środków 

funduszy europejskich, krajowych i innych oraz realizuje programy rządowe z tego zakresu. 

§ 4. W realizacji zadań, Centrum współdziała w szczególności z organami administracji rządowej, 

samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, jednostkami 

organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w 

obszarze polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej. 

§ 5. 1. Centrum reprezentuje na zewnątrz Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którą w 

imieniu Centrum podpisuje Wójt Gminy Świdwin. 

2. Dyrektor podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Świdwin. 
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3. Dyrektorowi Centrum podlegają wszyscy pracownicy Centrum i jest on upoważniony do 

reprezentowania zakładu pracy w stosunkach z pracownikami – w tym do zawierania i rozwiązywania umów o 

pracę, oraz do reprezentowania zakładu pracy przed sądami powszechnymi w sprawach pracowniczych. 

4. Dyrektor Centrum ma prawo ustanawiania pełnomocników procesowych w postępowaniach przed 

sądami w zakresie spraw pracowniczych. 

5. Schemat organizacyjny Centrum stanowi załącznik do niniejszego Statutu i jest jego integralną częścią – 

z zastrzeżeniem, że zmiana organizacyjna Centrum nie wymaga podjęcia Uchwały przez Radę Gminy 

Świdwin. 

§ 6. Zmian w statucie dokonuje się Uchwałą Rady Gminy Świdwin w trybie właściwym dla jego nadania.
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Załącznik do Statutu Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin 
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