
UCHWAŁA NR II/17/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Czerniejewo - placówki wsparcia 
dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą Świetlicą Środowiskową „Promyki” w Żydowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6a, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) w zw. z art. 2 ust.3, art.18 ust.2, art.24 ust. 1pkt. 1 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. 
zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną – placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod 
nazwą Świetlicą Środowiskową „Promyki” w Żydowie prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki 
budżetowej.

2. Nadaje się statut dla placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą Świetlicą 
Środowiskową „Promyki” w Żydowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3. Do wykonywania statutowych zadań placówka wsparcia dziennego zostanie wyposażona w niezbędne 
składniki mienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr II/17/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 listopada 2018 r.

STATUT
ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „PROMYKI” W ŻYDOWIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Świetlica Środowiskowa w Żydowie działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności 
w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

- ustawę z dnia 19 sierpnia 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy,

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. Świetlica Środowiskowa „Promyki” w Żydowie jest jednostką organizacyjną Gminy Czerniejewo – 
placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej (zwana dalej

placówką).

§ 3. 1. Placówka nosi nazwę: Świetlica Środowiskowa „Promyki” w Żydowie.

2. Placówka ma siedzibę w Żydowie, ul. Tadeusza Kościuszki 34, 62-241 Żydowo.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA

§ 4. Celem pracy realizowanej w Świetlicy Środowiskowej „Promyki w Żydowie jest zapewnienie opieki 
wychowawczej dziecku mającemu problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonemu demoralizacją lub 
uzależnieniem oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

§ 5. Praca na rzecz dziecka obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie opieki po zajęciach szkolnych,

2) zapewnienie warunków do nauki i pomoc w niej,

3) prowadzenie zajęć artystycznych oraz twórczego rozwoju,

4) organizowanie zajęć profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia,

5) organizowanie terapeutycznych form wypoczynku w okresie wakacji,

6) pomoc materialną w formie dożywiania, pomocy naukowych, przyborów szkolnych,

paczek okolicznościowych.

§ 6. Praca z rodziną może być realizowana poprzez:

1) udzielanie wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,

2) organizowanie pomocy na rzecz rodziny w sytuacji kryzysowej,

3) monitorowanie sytuacji rodziny pod kątem radzenia sobie z aktualnymi trudnościami,

współpracy z kuratorem, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, realizowania

zaleceń szkoły, sądu itp.
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4) prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących problemów i zagrożeń współczesnej

rodziny,

5) organizowanie grup wsparcia dla rodziców.

§ 7. Placówka realizuje powyższe zadania we współpracy z rodzinami dzieci, ich opiekunami

prawnymi, szkołami, sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej, 
pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Gnieźnie, 
Policją oraz innymi organizacjami i osobami prowadzącymi działalność na rzecz dziecka i rodziny, a także 
z organizacjami pozarządowymi i mediami.

§ 8. Placówka może prowadzić zajęcia otwarte dla dzieci niebędących wychowankami, organizować 
wycieczki, imprezy środowiskowe, integracyjne i inne formy pracy środowiskowej z dzieckiem.

§ 9. Placówka realizuje zadania kierując się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem praw

dziecka oraz z zachowaniem zasady poufności.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA PLACÓWKI

§ 10. 1. Placówką kieruje kierownik.

2. Stosunek pracy z kierownikiem placówki nawiązuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 11. Do kompetencji kierownika placówki należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Placówki i reprezentowanie jej w środowisku,

2) organizowanie pracy w Placówce,

3) sprawowanie opieki nad wychowankami,

4) sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Placówki,

6) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Placówki,

7) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w Placówce.

§ 12. Pozostałe sprawy organizacyjne określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej

„Promyki” w Żydowie.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. 1. Świetlica Środowiskowa „Promyki” w Żydowie jest jednostką budżetową Gminy Czerniejewo 
finansowaną ze środków gminy.

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan finansowy opracowany przez kierownika placówki 
na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.

3. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

5. Placówka może pozyskiwać środki finansowe i rzeczowe z innych źródeł, niż budżet Gminy zgodnie 
z właściwymi przepisami.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Dokonanie zmian z niniejszym statucie wymaga uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo..

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/17/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 listopada 2018 r.

Rada Miasta i Gminy Czerniejewo na sesji w dniu 26 września 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie
utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czerniejewie oraz nadania statutu.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 listopada 2018 r. Wojewoda Wielkopolski unieważnił w/w
uchwalę w części dotyczącej zapisów o utworzeniu placówki wsparcia dziennego w strukturze Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie. Zdaniem Wojewody Wielkopolskiego rada gminy
gminy nie miała kompetencji do utworzenia placówki wsparcia dziennego poprzez umieszczenie jej
w strukturach ośrodka pomocy społecznej z pominięciem jej wcześniejszego utworzenia. Dopiero bowiem
po utworzeniu jednostki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami można ją przyłączyć na
podstawie art.18c ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z ośrodkiem pomocy
społecznej.

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej gminy oraz nadania jej statutu zaliczana jest do
aktów kierownictwa wewnętrznego i jako taka nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji rady miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 22 listopada 2018 r.
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej
jednostki organizacyjnej Gminy Czerniejewo - placówki wsparcia dziennego w
formie opiekuńczej pod nazwą Świetlicą Środowiskową „Promyki” w Żydowie

Za : 15, Przeciw: 0, Wstrzymuje sie: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
Za (15)
Piotr Antczak, Wiesław Dziatkowiak, Halina Frejda, Paweł Głowacki, Elżbieta Gronowska - Wegner, Małgorzata Janiszewska, Jan
Kulpiński, Leszek Lisiecki, Iwona Małecka, Izabela Raczak, Anna Sanok, Jacek Siwka, Agnieszka Stefaniak, Jarosław Trafny, Sławomir
Zakrzewski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 listopada 2018, o godz. 17:20
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