
UCHWAŁA NR LII/408/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH 

z dnia 7 września 2022 r. 

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 2 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 18c 
ust. 1, art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), w związku z art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach, stanowiącym załącznik do uchwały 
Nr XVII/111/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. otrzymuje następujące brzmienie: 
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Płoty i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych ustawą o finansach publicznych. 
2. Ośrodek finansowany jest ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 

a na realizację zadań własnych z budżetu gminy. 
3. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Ośrodek. 
4. Obszar działania Ośrodka odejmuje teren gminy Płoty. 
5. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Płoty, ul. Zamkowa 2. 
6. W ramach Ośrodka działa Placówka Wsparcia Dziennego w Płotach. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Marcin Makowiecki 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 176 pkt. 3 lit „c” ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 
własnych gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym prowadzenie 
placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci oraz praca z rodziną 
przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

Gmina Płoty przystąpiła do realizacji projektu "Silni w rodzinie" RZPZ.07.06.00-32-K117/21 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
zakłada między innymi utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej. 

W myśl art.18c ww. ustawy Gmina może połączyć utworzoną placówkę wsparcia dziennego lub inny 
gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną z jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Jeżeli 
połączenie obejmuje ośrodek pomocy społecznej, placówka wsparcia dziennego lub inny gminny 
podmiot wyznaczony do pracy z rodziną działa w ramach tego ośrodka. Realizacja zadań z zakresu 
wspierania rodziny jest zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach, stąd zasadne jest, aby 
tworzona placówka funkcjonowała w strukturze Ośrodka. Pierwszym krokiem przy tworzeniu placówki 
wsparcia dziennego w ramach struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach jest uzupełnienie jego 
statutu o działalność placówki wsparcia dziennego. W dotychczasowym statucie wymagana jest ponadto 
zmiana jednostki redakcyjnej § 2. 
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