
UCHWAŁA NR X/64/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej pn. „Klub młodzieżowy UL”, 
nadania statutu tej placówce oraz połączenia jej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.2)), art. 18 ust. 1 i art. 18c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1111 z późn. zm.3) ) oraz 
art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 z późn. zm.4)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 19 sierpnia 2019 r. tworzy się Placówkę Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej pod 
nazwą: „Klub młodzieżowy UL”.

§ 2. Palcówkę łączy się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie. 

§ 3. Palcówce nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. 

poz. 924.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245.
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Załącznik do uchwały Nr X/64/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 24 września 2019 r.

Statut
Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej

pn. „Klub młodzieżowy UL”

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

§ 1. Placówka Wsparcia Dziennego działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506),

2) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019, 
poz. 1111 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.),

4) Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2018, poz. 2137z późn. zm.)

5) Niniejszego Statutu.

§ 2. 1.  Placówka Wsparcia Dziennego jest jednostką organizacyjną Gminy Zbójno działającą w strukturze 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie.

2. Nazwa Placówki: „Klub młodzieżowy UL”

3. Siedzibą Placówki jest miejscowość Ruże.

4. Teren działania Placówki obejmuje Gminę Zbójno.

§ 3. Placówka działa w formie opiekuńczej.

Rozdział 2.
Cele i zadania Placówki

§ 4. 1.  Głównym zadaniem Placówki jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

2. Celem funkcjonowania Placówki prowadzonej w formie opiekuńczo jest zapewnienie dziecku:

1) opieki i wychowania,

2) pomocy w nauce,

3) organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych,

4) warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań,

5) zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych.

3. Przy realizacji celów i zadań Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka,  a także 
z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Rozdział 3.
Zasady działania i organizacja

§ 5. 1.  Placówką kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe                                         
funkcjonowanie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie.

2. Szczegółowe zadania i organizację Placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa 
Regulamin Organizacyjny Placówki ustalony przez Kierownika.

3. Organem nadzorującym i kontrolującym pracę Placówki jest Wójt Gminy Zbójno oraz Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski.
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4. Do realizacji zadań Placówki Kierownik zatrudnia osoby posiadające wymagane przepisami prawa 
kwalifikacje.

§ 6. 1.  Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny.

2. Pobyt dziecka w Placówce ma charakter dobrowolny chyba, że do Placówki dziecko zostanie skierowane 
przez sąd.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 7. Działalność Placówki finansowana jest ze środków własnych z budżetu Gminy, dotacji na realizację 
zadań publicznych oraz innych źródeł zgodnie z planem finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zbójnie.

Rozdział 5.
Postanowienie końcowe

§ 8. Zmiana Statutu Placówki następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej
pn. „Klub młodzieżowy UL”, nadania statutu tej placówce oraz połączenia jej z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie

1.Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:

Na terenie Gminy Zbójno obecnie nie działa żadna jednostka w formie Placówki Wsparcia Dziennego,
wspierająca rodziny w opiece i wychowana dziecka. Na podstawie diagnozy GOPS w Zbójnie oraz
Programu Rewitalizacji Gminy Zbójno na lata 2016-2026, zauważa się rosną liczbę rodzin kwalifikującą
się do objęcia ww. wsparciem. Gmina Zbójno pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznej na realizację ww. przedsięwzięcia w okresie od lipca 2019 do września 2020,
z zastrzeżeniem zachowania okresu trwałości (w równym okresie czasu) ze środków własnych.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Placówka
wsparcia dziennego jest Jednostką Organizacyjną Gminy i zgodnie z art. 176 pkt 3 lit. c jej prowadzenie
należy do zadań własnych Gminy. Zgodnie z art. 18c ww. ustawy istnieje możliwość włączenia działalności
Placówki Wsparcia Dziennego w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z art. 11 ust. 2 nakłada na Jednostki
budżetowe obowiązek posiadania Statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot
działalności.

2.Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

W okresie od lipca 2019 do września 2020 finansowanie działalności Placówki będzie pochodziło ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z wkładem rzeczowym Gminy w postaci udostępnienia
budynku świetlicy wiejskiej w Rużu na działalność Placówki. Po wrześniu 2020 Gminy będzie zobowiązana
do zapewnienia okresu trwałości(w równym okresie czasu) Placówki ze środków własnych.

3.Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień,
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa:

Nie ma takiego obowiązku.
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