
 

 

UCHWAŁA NR XVI/486/2021 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu w Elbląskie Centrum 

Usług Społecznych i nadania statutu Elbląskiemu Centrum Usług Społecznych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, 

ust. 3 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) oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 

1175 i 2320) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu przekształca się w Elbląskie 

Centrum Usług Społecznych.  

2. Elbląskie Centrum Usług Społecznych jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Elbląg na prawach 

powiatu, działającą w formie jednostki budżetowej. 

3. Siedzibą Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jest Elbląg, ul. Winna 9. 

4. Terenem działania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jest obszar Gminy Miasta Elbląg na prawach 

powiatu. 

5. Mienie dotychczas użytkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu staje się mieniem 

Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. 

6. Należności i zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu stają się należnościami 

i zobowiązaniami Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. 

§ 2. Elbląskiemu Centrum Usług Społecznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje wszystkie zadania realizowane przez przekształcany 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, zadania wynikające z przepisów o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych oraz zadania przekazane do realizacji, określone w statucie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Antoni Czyżyk 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Poz. 1464



Załącznik  

do uchwały Nr XVI/486/2021 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 18 marca 2021 r. 

 

Statut Elbląskiego Centrum Usług Społecznych 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 1. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, zwane w dalszej części statutu „Centrum”, jest jednostką 

organizacyjną Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu, działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

§ 2. 1. Siedzibą Centrum jest Elbląg. 

2. Obszar działania Centrum obejmuje teren Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu. 

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

1) ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych; 

2) ustawy o pomocy społecznej; 

3) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

4) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

5) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

6) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

7) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 

8) ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 

9) ustawy o dodatkach mieszkaniowych; 

10) ustawy o samorządzie gminnym; 

11) ustawy o samorządzie powiatowym, 

12) ustawy o finansach publicznych; 

13) uchwał Rady Miejskiej w Elblągu; 

14) zarządzeń Prezydenta Miasta; 

15) niniejszego statutu. 

Rozdział II 

CELE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM 

§ 4. Celem działalności Centrum jest: 

1) podejmowanie działań mających na celu zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, w tym potrzeb 

osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców lub ogółu mieszkańców, w zakresie usług społecznych, 

a także koordynacja usług społecznych; 

2) kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

3) życiowe usamodzielnienie osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem; 

4) pomoc osobom i rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań. 
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Rozdział III 

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM 

§ 5. 1. Centrum realizuje działania 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) przeciwdziałania bezrobociu, 

8) mieszkalnictwa, 

9) reintegracji zawodowej i społecznej. 

2. Centrum wykonuje także inne zadania, określone uchwałami Rady Miejskiej, w tym programami usług 

społecznych, zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz w odrębnych przepisach. 

3. Przy Centrum działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, który 

swoim zasięgiem działania obejmuje teren Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu. 

§ 6. 1. Centrum realizując zadania własne gminy i powiatu kieruje się ustaleniami Prezydenta Miasta. 

2. Centrum realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami 

przekazanymi przez wojewodę. 

§ 7. Centrum współpracuje z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, podmiotami wykonującymi działalność 

leczniczą oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

 

Rozdział IV 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CENTRUM 

§ 8. 1. Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za działalność Centrum i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor Centrum odpowiada za całość gospodarki finansowej Centrum, w tym za wykonywanie 

obowiązków w zakresie kontroli finansowej określonych ustawą o finansach publicznych. 

3. Dyrektor wykonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy. 

4. Dyrektor Centrum wykonuje swoje obowiązki przy pomocy zastępców oraz głównego księgowego. 

5. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta. 

§ 9. 1. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta. 

2. Zastępców Dyrektora oraz głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Centrum, a także ustala 

ich zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności. 

§ 10. Organizację wewnętrzną Centrum, jego strukturę organizacyjną oraz zadania wewnętrznych komórek 

organizacyjnych określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym. 

§ 11. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach wewnętrznych w zakresie działalności Centrum. 

§ 12. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum uprawniony jest Dyrektor Centrum, 

w granicach udzielonych mu przez Prezydenta Miasta pełnomocnictw. 

2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W miarę potrzeb, Dyrektor Centrum może ustanawiać pełnomocników, którzy działają w granicach ich 

umocowania. 
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§ 13. 1. Dyrektor Centrum wydaje decyzje administracyjne, w zakresie zadań Centrum, na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Elbląg. 

2. Na wniosek Dyrektora Centrum, Prezydent Miasta Elbląg udziela upoważnienia pracownikom Centrum 

do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1. 

 

Rozdział V 

GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM 

§ 14. 1. Centrum działając jako miejska jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad 

określonych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym 

jednostki budżetowej, określony w budżecie Miasta Elbląg. 

3. Centrum prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz 

sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową. 

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Centrum z budżetem Miasta przeprowadza Skarbnik Miasta. 

§ 15. Centrum uprawnione jest do korzystania ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

§ 16. Dyrektor Centrum składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz 

przedstawia wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług 

społecznych. 

Rozdział VI 

MIENIE CENTRUM 

§ 17. 1. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy 

o samorządzie gminnym. 

2. Centrum gospodaruje powierzonym mu mieniem zapewniając jego ochronę i należyte wykorzystanie. 
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