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UCHWAŁA NR XXII/151/2016
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 960) oraz art. 18 c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 575) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie przyjętego Uchwałą Nr XVI/115/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2016 r. w ten sposób że:
- rozdział V statutu otrzymuje nowe brzmienie:
„V Funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego
§ 14
1. W strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie działa Placówka Wsparcia
Dziennego – Dobra Przestrzeń zwana dalej „Placówką”
2. Siedziba Placówki mieści się w Stąporkowie, przy ul. Plac Wolności 14.
3. Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej i w formie specjalistycznej.
§ 15
1. Celem funkcjonowania Placówki jest wspieranie rodziny w dążeniu do prawidłowego sprawowaniu jej podstawowych funkcji.
2. Placówka, w szczególności realizuje zadania polegające na:
- objęciu dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej różnorodnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
- pomocy w nauce,
- prowadzeniu zajęć profilaktycznych (profilaktyka uzależnień),
- organizacji czasu wolnego, odpowiednich zabaw i zajęć sportowych,
- stwarzaniu warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- pracy z rodziną dziecka, a w szczególności rozwijanie jej umiejętności opiekuńczo-wychowawczych poprzez
konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
- organizowaniu zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, a także programów indywidualnych i zajęć rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci, w tym
dzieci niepełnosprawnych.
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§ 16
1. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz na mocy odpowiedniego upoważnienia Kierownik Placówki
zatrudniony przez Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
2. W placówce mogą być zatrudniane osoby spełniające wymagania określone w art. 25-27 ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. W razie potrzeby placówka może zatrudniać innych specjalistów, a ponadto, może być wspierana przez wolontariuszy.
4. Kierownik placówki może być jednocześnie wychowawcą w Placówce.
5. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stąporkowie.
§ 17
1. Placówka funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze, przez 5 godzin dziennie.
2. Pobyt dziecka w placówce ma charakter nieodpłatny i dobrowolny, chyba, że dziecko zostanie skierowane
przez sąd.
§ 18
Szczegółowe zadania i organizację Placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin
Organizacyjny Placówki opracowany przez Kierownika, zatwierdzony przez Dyrektora Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.”
- dodaje się rozdział VI statutu w brzmieniu:
„VI Postanowienia końcowe
§ 19
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2016r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

