
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/284/2020 
RADY GMINY SŁUPSK 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku w Centrum Usług 
Społecznych Gminy Słupsk i uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk 

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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) oraz art.8 ust. 1, 
art. 9 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług 
społecznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1818) 

Rada Gminy Słupsk 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W celu zaspokojenia potrzeb Gminy Słupsk w zakresie określonych usług społecznych oraz 
koordynacji tych usług, z dniem 1 stycznia 2021r. tworzy się „Centrum Usług Społecznych Gminy  Słupsk”. 

2. Centrum Usług Społecznych Gminy  Słupsk tworzy się poprzez przekształcenie funkcjonującego 
w Gminie Słupsk Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku  w Centrum Usług Społecznych Gminy  
Słupsk. 

§ 2. Rodzaj i zakres zadań, w tym usług społecznych, przekazanych do realizacji Centrum Usług 
Społecznych Gminy Słupsk określa statut Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 rok. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Słupsk 

 
 

Dariusz Perlański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 19 listopada 2020 r.

Poz. 4830



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/284/2020 

Rady Gminy Słupsk 

z dnia 27 października 2020 r. 

STATUT 
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK 

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk zwane dalej „Centrum” jest jednostką organizacyjną Gminy 
Słupsk działającą w formie jednostki budżetowej powołaną do zaspokajania potrzeb wspólnoty 
samorządowej w zakresie usług społecznych oraz indywidualnych jej mieszkańców, zwłaszcza w zakresie 
integracji i pomocy społecznej oraz polityki prorodzinnej. 

§ 2.  

Centrum realizuje zadania o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum usług społecznych, usługi społeczne wykonywane dotychczas przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku oraz ponadto zadania z zakresu: 

1. polityki prorodzinnej, 

2. wspierania rodziny, 

3. pomocy społecznej, 

4. systemu pieczy zastępczej, 

5. promocji i ochrony zdrowia, 

6. wspierania osób niepełnosprawnych, 

7. pobudzania aktywności obywatelskiej, 

8. reintegracji zawodowej i społecznej. 

§ 3.  

Centrum działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

1. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 
z 2019r. poz. 1818), 

2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.), 

3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713), 

4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), 

5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 2131), 

6. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 833), 

7. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 111.), 

8. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 808), 

9. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), 

10. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 176), 

11. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz. 821), 

12. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 218), 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 4830



13. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz. 1297), 

14. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie Dużej Rodziny (t.j. z 2019r. poz. 1390), 

15. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019r. 
poz. 2407 z późn.zm.), 

16. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019r. 
poz. 473), 

17. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 852) 

18. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277), 

19. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1398), 

20. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1481), 

21. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu "Dobry start" (Dz.U . z 2019r. poz. 1343), 

22. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 685), 

23. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 426). 

24. niniejszego Statutu; 

oraz innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań 

§ 4.  

1. Siedziba Centrum znajduje się w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. 

2. Centrum swą działalnością obejmuje teren Gminy Słupsk. 

§ 5.  

1. Nadzór nad działalnością Centrum w zakresie zadań własnych sprawuje Wójt Gminy Słupsk. 

2. Nadzór nad działalnością Centrum, w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Pomorski. 

§ 6.  

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Słupsk. 

2. Strukturę organizacyjną Centrum określa załącznik do niniejszego Statutu. 

3. Szczegółowy podział zadań realizowanych przez poszczególne Zespoły oraz ich strukturę, w tym podział 
na komórki organizacyjne niższego rzędu, określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym. 

§ 7.  

1. Centrum może inicjować i organizować inne usługi i działania niż wymienione w § 2 na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych, których celem będzie 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 i rodzinami wymienionymi w ust. 1. 
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§ 8.  

Centrum opracowuje i realizuje programy i projekty z obszaru swojego działania, wynikające z diagnozy 
potrzeb oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych, z uwzględnieniem pozyskiwania 
dofinansowania ze środków funduszu europejskich, krajowych i innych źródeł finansowania oraz realizuje 
programy rządowe z tego zakresu. 

§ 9.  

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. 

§ 10.  

1. Statut Centrum nadaje Rada Gminy Słupsk. 

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.   
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           Załącznik do Statutu Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk 

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK 

 

 

 

 

 

                      

 

             

Dyrektor  
 

Zespół ds realizacji 
zadań z zakresu 
pomocy społecznej 
 

 
- koordynator zespołu 
 
- pracownicy socjalni 
 
- specjaliści pracy  
   socjalnej 
 
- specjalista ds.  
  świadczeń 
  i sprawozdawczości 
 

Zespół ds. realizacji 
świadczeń 

 

 
- koordynator zespołu 
 
- stanowisko ds. świadczeń 
  rodzinnych 
 
- stanowiska ds. świadczeń 
   wychowawczych, 
 
- stanowisko ds. funduszu  
  alimentacyjnego 
 
- stanowisko ds. stypendiów  
  i dodatków 
  mieszkaniowych 
 

Zastępca dyrektora 
organizator usług społecznych 

 

Zespół ds. 
organizacyjno- 

administracyjny 
 

 
- stanowisko ds.  
  pierwszego kontaktu    
 
- radca prawny 
 
- informatyk 
 
- IODO 
 

Zespół ds. księgowo- 
kadrowych 

 

 
- główny księgowy 
 
- stanowiska ds.  
   obsługi 
  księgowo-kadrowej 
 
 

Zespół ds. 
organizowania 

usług społecznych 
 

 
- koordynator 
  zespołu 
 
- koordynatorzy 
   usług  
   społecznych 
 
- asystent osoby 
  niepełnosprawnej 
 
- asystenci rodziny 
 
- specjalista ds.  
  uzależnień 
 
- zespół  
interdyscyplinarny 
 
- pełnomocnik 
 osób 
niepełnosprawnych 
 

Organizator 
społeczności 

lokalnej 

Stanowisko 
ds. 

programów 
i projektów 
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