
UCHWAŁA NR XXXVII/247/2021 
RADY GMINY BOJSZOWY 
z dnia 27 września 2021 r. 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Społecznych w Bojszowach 
poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach oraz nadania jej statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1, 
ust. 5, art. 10 pkt.1 i 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. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.  305 z późn. zm.) 

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 01 listopada 2021 r. tworzy poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bojszowach jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Bojszowach. 

2. Siedzibą Centrum Usług Społecznych w Bojszowach jest Gmina Bojszowy. 
3. Terenem działania Centrum Usług Społecznych w Bojszowach jest Gmina Bojszowy. 
4. Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach staje się mieniem Centrum Usług 

Społecznych w Bojszowach. 
§ 2. Należności i zobowiązania przekształconego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach 

przejmuje Centrum Usług Społecznych w Bojszowach. 
§ 3. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach stają się 

pracownikami Centrum Usług Społecznych w Bojszowach. 
§ 4. Nadaje się statut Centrum Usług Społecznych w Bojszowach, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.11.2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Marek Kumor 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/247/2021 

Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 27 września 2021 r. 

STATUT 
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W BOJSZOWACH 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Centrum Usług Społecznych w Bojszowach, zwane dalej „Centrum” jest jednostką organizacyjną 
gminy Bojszowy. 

2. Siedzibą Centrum jest gmina Bojszowy. 
3. Centrum działa na podstawie przepisów prawa : 
1) ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych 
6) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne 
7) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 
8) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
9) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
10) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym 
11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
12) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
13) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
14) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny 
15) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
16) ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
17) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
18) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
19) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 
20) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 
21) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 
22) ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym 
23) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
24) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
25) ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
26) niniejszego Statutu oraz innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji 

zadań. 
4 Terenem działania Centrum jest obszar Gminy Bojszowy. 
§ 2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rada Gminy Bojszowy oraz Wójt Gminy Bojszowy 

w ramach posiadanych kompetencji. 
Rozdział 2. 

Rodzaj i zakres zadań Centrum, przedmiot działalności Centrum 
§ 3. 1. Centrum realizuje: 
1) wszystkie zadania, realizowane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bojszowach. 
2) nierealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach do dnia utworzenia 

Centrum zadania z zakresu: 
a) polityki prorodzinnej, 
b) wspieranie rodziny, 
c) systemu pieczy zastępczej, 
d) promocji i ochrony zdrowia, 
e) wspierania osób niepełnosprawnych, 
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f) edukacji publicznej, 
g) przeciwdziałania bezrobociu, 
h) kultury, 
i) kultury fizycznej i turystyki, 
j) pobudzania aktywności obywatelskiej, 
k) mieszkalnictwa, 
l) ochrony środowiska, 
m) reintegracji zawodowej i społecznej 
3) zadania wynikające z uchwał Rady Gminy Bojszowy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Bojszowy, 
oraz inne zadania jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że obowiązek ich realizacji należy do zadań 

ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. 
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. 

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

Rozdział 3. 
Organizacja wewnętrzna 

§ 5. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bojszowy. 
2. W ramach struktury Centrum wyodrębnia się następujące zespoły: 
1) Dział pomocy i integracji społecznej 
2) Dział organizowania usług społecznych, 
3) Stanowisko organizatora społeczności lokalnej, 
4) Dział świadczeń, 
5) Dział organizacyjny, 
6) Dział finansowy, 
7) Dzienny Dom „Senior+”, 
8) Placówka Wsparcia dziennego 
3. Szczegółowy podział zadań realizowanych przez poszczególne Zespoły oraz ich strukturę 

i stanowiska, w tym podział na komórki organizacyjne niższego rzędu określa Dyrektor Centrum 
w regulaminie organizacyjnym. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa 

§ 6. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych 
w ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z właściwymi przepisami dysponuje samodzielnymi 
rachunkami bankowymi. 

§ 7. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków 
zatwierdzony przez Dyrektora. 

§ 8. Wynagrodzenie pracowników Centrum określa regulamin wprowadzony przez Dyrektora zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych. 

§ 9. 1. Mienie Centrum stanowi mienie komunalne Gminy Bojszowy. 
2. Centrum zobowiązane jest do gospodarowania mienie z należytą starannością, a w szczególności 

właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, 
dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobieganie dekapitalizacji. 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

§ 10. 1. Statut Centrum nadaje Rada Gminy Bojszowy w formie uchwały. 
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
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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 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu 
ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) 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 budżetową i zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 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, siedzibę, 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 listopada 2021 r. zostanie utworzone 
Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy poprzez przekształcenie funkcjonującego w Gminie 
Bojszowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach w Centrum Usług Społecznych w Gminie 
Bojszowy. 

Powyższe działania wymagają zastosowania zmian organizacyjnych, które winny znaleźć 
odzwierciedlenie w podstawowych dokumentach, nakreślających ramy działania jednostki, w tym przede 
wszystkim w statucie. 

Wszyscy pracownicy dotychczas zatrudnieni przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bojszowach, na mocy przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1320 z późn. zm.), staną się pracownikami Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy. 

Proszę o przyjęcie przedłożonego projektu Uchwały.
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