
 

 

UCHWAŁA NR XIV/151/20 

RADY GMINY KURZĘTNIK 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869) art. 8 ust. 1, 2, 3, art. 9 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1, art. 10 pkt. 1 oraz art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818) o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 

w związku z Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie utworzenia Centrum Usług 

Społecznych poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku w Centrum Usług 

Społecznych w Kurzętniku, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Lewicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 sierpnia 2020 r.

Poz. 3335



Załącznik  

do uchwały Nr XIV/151/2020 

Rady Gminy Kurzętnik 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

STUTUT 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KURZĘTNKU 

DZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku, zwane dalej "Centrum", jest jednostką organizacyjną 

Gminy Kurzętnik, działającą w formie jednostki budżetowej. 

§ 2. Centrum działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy o samorządzie gminnym, 

2) ustawy o finansach publicznych, 

3) ustawy o pomocy społecznej, 

4) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

5) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

6) ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

7) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

8) ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

9) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

10) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

11) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 

12) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niniejszego Statutu. 

§ 3. 1. Siedzibą Centrum jest Kurzętnik. 

2. Terenem działania Centrum jest obszar Gminy Kurzętnik. 

 

DZIAŁ II. 

Rodzaj i zakres zadań Centrum; przedmiot działalności Centrum 

§ 5. 1 Centrum realizuje zadania, o których mowa w art. 13 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych, usługi społeczne wykonywane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kurzętniku oraz ponadto 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; 
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2. Przedmiot działalności Centrum obejmuje koordynację oraz zaspokajanie potrzeb wspólnoty 

samorządowej w zakresie realizacji zadań wymienionych w niniejszym statucie oraz wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa. 

§ 6. Centrum realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami 

pozarządowymi. 

DZIAŁ III. 

Organizacja wewnętrzna 

§ 7. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kurzętnik. 

2. W ramach struktury Centrum wyodrębnia się następujące zespoły: 

a) zespół do spraw organizowania usług społecznych 

b) zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 

c) zespół do spraw rozwoju kultury i czytelnictwa 

d) zespół do spraw kultury fizycznej i turystyki 

e) organizator społeczności lokalnej. 

4. Szczegółowy podział zadań realizowanych przez poszczególne Zespoły oraz ich strukturę, w tym podział 

na komórki organizacyjne niższego rzędu, określa Dyrektor Centrum 

w regulaminie organizacyjnym. 

DZIAŁ IV. 

Gospodarka finansowa i mienie Centrum 

§ 8. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 

w ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z właściwymi przepisami dysponuje samodzielnymi 

rachunkami bankowymi. 

§ 9. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków 

zatwierdzany przez Dyrektora. 

§ 10. Centrum uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług wobec podopiecznych oraz 

z innych tytułów określonych przepisami prawa. 

§ 11. Pobrane dochody Centrum odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Kurzętnik. 

§ 12. Wynagrodzenia pracowników Centrum określa Regulamin wprowadzony przez Dyrektora zgodnie 

zobowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. 

 

DZIAŁ V. 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 1. Statut nadaje Rada Gminy w Kurzętniku w formie uchwały. 

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 15. Statut wchodzi w życie z dniem nadania. 
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