
            
UCHWAŁA Nr XVIII/192/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 
w  sprawie  wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co 
następuje: 
 § 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/272/2005 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze 
zmianami)";  
 

2) w § 7 ust. 1 po pkt 3 dodaje się punkty 4, 5 i 6 w brzmieniu: 
"4) Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowa; 
5) Centrum Wolontariatu; 
6) Klub Aktywnego Seniora AS.". 
 

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 
 
 
 
 
                                                     
 

 
 



U Z A S A D N I E N I E 
               Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bornem Sulinowie wnioskuje do 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie o podjęcie Uchwały zmieniającej Statut MGOPS  dot.     
1/ utworzenia przy MGOPS Świetlicy Środowiskowej - placówki wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Borne Sulinowo;  
2/ wprowadzenie do statutu również – Centrum Wolontariatu i Klubu Aktywnego Seniora AS. 
Ad. 1.  Mając na uwadze potrzeby dzieci z terenu gm. Borne Sulinowo oraz wykorzystując 
pomieszczenia po Aptece – MGOPS planuje  uruchomić z początkiem 2016 roku  - Placówkę 
Wsparcia Dziennego - Świetlicę Środowiskową, realizującą m.in. zadania opiekuńczo - 
wychowawcze, edukacyjne  i profilaktyczne. Opiekun świetlicy (pedagog) będzie zatrudniony 
przez UM / MGOPS w ramach umowy cywilno-prawnej  i będzie podlegał bezpośrednio pod 
Kierownika MGOPS. Jego pracę z dziećmi będą wspierać wolontariusze.                                                          
Podstawą do utworzenia świetlicy jest  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 – 
2017 opracowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 ze zmianami).                        
Przygotowane pomieszczenia będą spełniały wymogi rozporządzenia MPiPS z 13.10.2015r. 
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 
prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015r. poz. 1630).                                                                                                     
Tworzenie oraz działalność  Świetlicy Środowiskowej wynika również z innych aktów 
prawnych m.in.: 
1) art. 17 pkt. 2 ppkt. 3  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej                        
(Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami);                                                                                                                            
2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami);                                                                 
3) Wytycznych Inst. Zarządzającej/ MPiPS/  z dnia 17.12.2014 r. dla instytucji pośredniczącej 
i beneficjentów dot. działań realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. 
Ad. 2.  Ujęcie w strukturach MGOPS - Centrum Wolontariatu, który przy MGOPS 
funkcjonuje od 30.03.2006 roku, kiedy to Rada Miejska uchwaliła Program Wolontarystyczny  
oraz Klubu Aktywnego Seniora AS, który funkcjonuje przy MGOPS od 03.03.2006 roku, od 
kiedy seniorzy poparli inicjatywę jego utworzenia (grupa nieformalna - zebranie zorg. przez 
pracowników MGOPS).  Ponieważ  nieświadomie nie ujęto tych zadań w naszym statucie – 
prosimy o ich uwzględnienie. Zadania te od 2006 roku są finansowane jako zadania własne 
gminy – poprzez skromne dotacje dla MGOPS na  ich działalność, a osoby zatrudnione do 
obsługi tych zadań  w formie umów cywilno-prawnych zapewniają ich prawidłową realizację. 
 


