
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/405/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych w Bełżycach poprzez 
przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach oraz nadania  statutu Centrum Usług 

Społecznych w Bełżycach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 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 ustawy  z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) art. 8 ust. 1 i ust. 2, 
art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 lipca 2021 r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Usług Społecznych 
w Bełżycach poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach. 

§ 2. Nadaje się statut Centrum Usług Społecznych w Bełżycach stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. 1. Mienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach staje się mieniem Centrum Usług Społecznych 
w Bełżycach. 

2. Należności i zobowiązania przekształconego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach               
przejmuje Centrum Usług Społecznych w Bełżycach. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/89/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Bełżyc. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bełżycach 

 
 

Bogumił 
Robert Siramowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Poz. 1946



Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/405/2021
Rady Miejskiej w Bełżycach 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

STATUT

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W BEŁŻYCACH

§ 1.

1. Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, zwane dalej CUS jest jednostką organizacyjną 

Gminy Bełżyce, działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Celem działalności  CUS jest  zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie 

określonych usług społecznych oraz ich  koordynacja.  

§ 2.

CUS  prowadzi swoją działalność na podstawie niniejszego Statutu oraz w szczególności:

1)  ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o  realizowaniu  usług  społecznych  przez  centrum 

usług społecznych;

2) ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

9) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w  wychowywaniu dzieci;

10) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

11) ustawy  z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

12) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

13) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

14) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  prawo energetyczne;
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15) ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki  zdrowotnej  finansowanych 

ze środków publicznych;

16) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”

17) innych właściwych aktów prawnych. 

 § 3.

Siedziba CUS mieści się w Bełżycach.

§ 4.

CUS  realizuje  zadania,  o  których  mowa  w  art.  13  ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  r.   

o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, a także:

1)  Wszystkie  zadania,  w  tym  usługi  społeczne  wykonywane  dotychczas  przez  Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bełżycach oraz zadania z zakresu:  

a) polityki prorodzinnej;

b) wspierania rodziny;

c) systemu pieczy zastępczej;

d) pomocy społecznej;

e) promocji i ochrony zdrowia;

f) wspierania osób niepełnosprawnych;

g) edukacji publicznej;

h) przeciwdziałania bezrobociu;

i) pobudzania aktywności obywatelskiej;

j)  reintegracji zawodowej i społecznej; 

2) Zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i inne 

nałożone  przepisami  prawa  oraz  wykonywane  na  podstawie  umów  lub  porozumień 

z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.

§ 5.

W ramach struktury organizacyjnej CUS wyodrębnia się: 

1) Stanowisko Dyrektora CUS;

2) Zespół ds. organizowania usług społecznych, w tym:
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a) Stanowisko organizatora usług społecznych;

b) Stanowiska koordynatorów indywidualnych  planów usług społecznych;

3) Stanowisko organizatora społeczności lokalnej;

4) Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

a) Stanowisko organizatora pomocy społecznej; 

b)  Stanowiska   specjalistów  z  zakresu  pracy  socjalnej,  pracy  z  rodziną  oraz  innych 

specjalistów  realizujący zadania  z zakresu pomocy społecznej, w tym w zakresie integracji 

społecznej;

5) Zespół ds. pomocy instytucjonalnej, analiz i programów;

6) Zespół ds. Obsługi Świadczeń;

7) Stanowisko Głównego Księgowego;

8) Zespół ds. finansowo-administracyjnych.

§ 6.

1.  CUS  prowadzi  gospodarkę  finansową  według  zasad  określonych  dla  jednostek 

budżetowych w ustawie  z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie 

z właściwymi przepisami dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi.

2.  Podstawę  gospodarki  finansowej  CUS  stanowi  roczny  plan  finansowy  dochodów 

i wydatków  zatwierdzony przez Dyrektora. 

§ 7.

Statut CUS nadaje Rada Miejska w Bełżycach. 

§ 8.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.
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