UCHWAŁA NR XXX/338/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie w sprawie utworzenia „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu”
Na podstawie 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),
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,
1387), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu zaspokojenia potrzeb gminy Rawicz, w zakresie określonych usług społecznych oraz
koordynacji i poprawy skuteczności udzielania usług społecznych, z dniem 1 kwietnia 2021r. tworzy się
jednostkę budżetową pod nazwą: „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu”.
2. Centrum Usług Społecznych tworzy się przez przekształcenie jednostki budżetowej funkcjonującej
w Gminie Rawicz: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu w Centrum Usług
Społecznych w Rawiczu.
3. Rodzaj i zakres zadań, w tym usług społecznych, przekazanych do realizacji Centrum Usług Społecznych
oraz szczegółową organizację Centrum Usług Społecznych określa statut Centrum Usług Społecznych
w Rawiczu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
4. Mienie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu staje się mieniem Centrum Usług
Społecznych w Rawiczu.
§ 2. Siedzibą Centrum Usług Społecznych jest Rawicz.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
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Załącznik do uchwały Nr XXX/338/21
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 27 stycznia 2021 r.
STATUT
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
§ 1. 1. Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – zwane dalej: „Centrum” – jest jednostką organizacyjną
Gminy Rawicz, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Centrum działa w oparciu o ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez
centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818).
3. Siedzibą Centrum jest Rawicz.
4. Terenem działania Centrum jest obszar Gminy Rawicz.
§ 2. 1. Celem działania Centrum jest podejmowanie inicjatyw mających na celu zaspokajanie potrzeb
mieszkańców Gminy Rawicz, w szczególności osób starszych, osób niepełnosprawnych, rodzin w zakresie
usług społecznych, oraz zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych.
2. Centrum realizuje zadania, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług
społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), usługi społeczne wykonywane
dotychczas przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, oraz ponadto działania
z zakresu:
1) wspierania rodziny;
2) systemu pieczy zastępczej;
3) pomocy społecznej;
4) promocji i ochrony zdrowia;
5) wspierania osób niepełnosprawnych;
6) przeciwdziałania bezrobociu;
7) pobudzania aktywności obywatelskiej;
8) reintegracji zawodowej i społecznej.
§ 3. 1. Centrum może inicjować i organizować inne usługi i działania, niż wymienione w § 2 powyżej na
rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, których celem będzie deinstytucjonalizacja, 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 powyżej.
§ 4. Centrum opracowuje i realizuje programy i projekty z obszaru swojego działania, wynikające
z diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych, z uwzględnieniem pozyskiwania
dofinansowania ze środków funduszy europejskich, krajowych i innych oraz realizuje programy rządowe z tego
zakresu.
§ 5. 1. Przedmiot działalności Centrum obejmuje koordynację oraz zaspokajanie potrzeb wspólnoty
samorządowej w zakresie realizacji zadań wymienionych w niniejszym statucie oraz wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
2. W realizacji zadań Centrum współpracuje w szczególności z organami administracji rządowej,
samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się świadczeniem usług
społecznych.
§ 6. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.
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2. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, instrukcji, regulaminów w sprawach dotyczących
funkcjonowania Centrum.
3. W ramach struktury organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:
1) Zespół do spraw Organizowania Usług Społecznych, w skład którego wchodzą Organizator Usług
Społecznych oraz Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych,
2) Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w skład którego wchodzą Organizator
Pomocy Społecznej, specjaliści z zakresu pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz inni specjaliści realizujący
zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w zakresie integracji społecznej,
3) Stanowisko Organizatora Społeczności Lokalnej.
4. Szczegółowy podział zadań realizowanych przez poszczególne Zespoły, ich strukturę i stanowiska,
w tym podział na komórki organizacyjne niższego rzędu, określa Dyrektor Centrum w regulaminie
organizacyjnym – z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług
społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818).
§ 7. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków
opracowany na okres roku budżetowego, zatwierdzony przez Dyrektora.
3. Centrum uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług na rzecz podopiecznych oraz
z innych tytułów określonych przepisami obowiązującego prawa.
4. Pobrane dochody Centrum odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.
§ 8. 1. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.
2. Centrum prowadzi własną obsługę finansowo – księgową i sporządza sprawozdania w oparciu
o obowiązujące przepisy prawne.
§ 9. 1. Mienie Centrum stanowi mienie komunalne.
2. Centrum zobowiązane jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności
właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji,
dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobiegania dekapitalizacji.
§ 10. 1. Statut nadaje Rada Miejska Gminy Rawicz w formie uchwały.
2. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały wynika z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum
usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), która to tworzy ramy prawne umożliwiające utworzenie
Centrum Usług Społecznych (w tym poprzez przekształcenie funkcjonującego w gminie ośrodka pomocy
społecznej). Zamiarem ustawodawcy było
stworzenie gminom możliwości skoordynowanego oraz
efektywnego udzielania usług społecznych.
Zadaniem Centrum Usług Społecznych jest w szczególności:
1)zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych przekazanych do realizacji
centrum usług społecznych, w tym określonych w programie usług społecznych;
2)prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
3)opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
4)realizowanie programu usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania
z usług społecznych określonych w programie usług społecznych oraz opracowywanie i monitorowanie
realizacji indywidualnych planów usług społecznych;
5)realizowanie innych niż usługi społeczne zadań przekazanych do realizacji centrum usług społecznych,
w tym zadań z zakresu pomocy społecznej w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa;
6)podejmowanie działań na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty samorządowej
z wykorzystaniem potencjału tej wspólnoty, w tym organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych
i sąsiedzkich stanowiących uzupełnienie usług społecznych (działania wspierające);
7)opracowywanie standardów jakości usług społecznych określonych w programie usług społecznych,
w przypadku braku określenia tych standardów w obowiązujących przepisach, oraz ich wdrażanie;
8)podejmowanie działań na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym przez nawiązywanie
współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057), podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
9)gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych na
obszarze gminy tworzącej centrum usług społecznych.
Centrum usług społecznych jest jednostką budżetowa i zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), a także art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), działa na
podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibą, przedmiot działalności, a także rodzaj
i zakres zadań, w tym usług społecznych oraz szczegółową organizację centrum usług społecznych.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie uchwały, od 1 kwietnia 2021 r. zostanie utworzone Centrum
Usług Społecznych w Rawiczu poprzez przekształcenie funkcjonującego w Gminie Rawicz: MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.
Powyższe działania wymagają zastosowania zmian organizacyjnych, które winny znaleźć odzwierciedlenie
w podstawowych dokumentach, nakreślających ramy działania jednostki,
w tym przede
wszystkim w statucie.
Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rawiczu jako jednostki budżetowej, nie spowoduje zmiany
siedziby.
Wszyscy pracownicy dotychczas zatrudnieni przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rawiczu, na mocy przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),
staną się pracownikami Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Utworzenie Centrum Usług Społecznych
w Rawiczu (poprzez przekształcenie istniejącego w Gminie Rawicz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rawiczu) i przejęcie jego statutu nie będzie rodzić żadnych skutków finansowych, które
wymagałyby zmiany budżetu Gminy Rawicz na 2021 r.
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Proszę o przyjęcie przedłożonego projektu Uchwały.
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